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Piatok, 10.5.2013 
Predseda VZ ŠRVŠ SR, Martin Babič (UK), privítal delegátov a otvoril zasadnutie 
Valného zhromaţdenia ŠRVŠ pre volebné obdobie 2012 – 2014.  

Celkový počet mandátov: 114 

Celkový počet prítomných delegátov: 62 

Ospravedlnení delegáti: 44 

Neospravedlnení delegáti: 8 
 

1. Schválenie programu 

Hlasovanie 1: Predseda VZ predloţil návrh na schválenie programu. 
Prítomní: 61 
Za: 60 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ schválilo predložený návrh programu. 

 

2. Voľba zapisovateľa 

Hlasovanie 2: Za zapisovateľa bola navrhnutá Daniela Skovajsová (ŢU). Pri tvorbe 
zápisnice jej bude pomáhať tajomníčka pre PR, Petra Rendková (TNUAD).  
Prítomní: 61 
Za: 61 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľku Bc. Danielu Skovajsovú. 

3.  Voľba overovateľov zápisnice 

Hlasovanie 3: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dominika Oselská (UKF) 
a Matúš Michalovič (UK).  

Prítomní: 61 
Za: 60 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Dominiku Oselskú a Matúša 
Michaloviča.  
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4. Voľba dočasných členov volebnej a mandátovej komisie 

Hlasovanie 4: Za dočasných členov Volebnej a mandátovej komisie ŠRVŠ boli 
navrhnutí Miroslav Ťavoda (SVŠ, Skalica) a Lenka Ďurišová (VŠEMVŠ). 

Prítomní: 61 
Za: 61 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ zvolilo za dočasných členov volebnej a mandátovej komisie 
Miroslava Ťavodu a Lenku Ďurišovú.  

5. Kontrola uznesení  

1, Valné zhromaţdenie ŠRVŠ ukladá povinnosť kaţdému členovi predsedníctva, 
vypracovať a archivovať dokumenty o svojej činnosti v súvislosti so Študentskou 
radou vysokých škôl. Zároveň tieto dokumenty pravidelne aktualizovať a uchovávať v 
tlačenej podobe v sídle ŠRVŠ počas aktuálneho volebného obdobia.  

• Členovia predsedníctva sa vyjadrili kaţdý za seba. Nastáva problém 
s prístupom do kancelárie, je potreba aktualizovať zoznam členov 
predsedníctva. 

2, VZ ŠRVŠ ukladá povinnosť predsedníčke Mgr. Kataríne Stolárikovej (AOS), aby 
na najbliţšom VZ ŠRVŠ predloţila novú Misiu ŠRVŠ.  

• Misia ŠRVŠ existuje, nebol predloţený návrh na jej zmenu. Nová misia 
bude predloţená na pripomienkovanie do konca mesiaca.  

 

6. Správa o činnosti predsedníctva VZ 

Predsedníctvo VZ podalo správu o činnosti od posledného valného zhromaţdenia 
v Poprade: 

 Zaniknuté mandáty – v pondelok bude odoslaný mail na univerzity, kde 
delegátom zanikol mandát podľa štatútu, článok o 2 neospravedlnených 
neúčastiach 

 Predstavenie noviniek v rámci VZ: 
o  chat zone – čas na debatu medzi delegátmi 
o  blok diskusie – na flipchart sa budú písať témy, ku ktorým sa kaţdá LG 

vyjadrí 

 Informácia o rozdelení povinností medzi predsedom a podpredsedníčkou VZ 
 
 

7. Správa o činnosti predsedníctva ŠRVŠ 

Predsedníčka ŠRVŠ Katarína Stoláriková (AOS): 
• Reprezentácia ŠRVŠ na medzinárodných fórach, verejná diskusia o stave 
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školstva na Slovensku (Správa o stave školstva na SR) 
• Odhaľovanie pamätnej tabule v Púchove 
• Administratíva – problém s personálnymi zmenami na UIPŠ, nová sekretárka 

ŠRVŠ ešte nie je úplne oboznámená s fungovaním systému 
• Oboznámenie o zvolení Maroša Kormana do predsedníctva ESU na ESU BM 

62 
• Správa o stave vysokého školstva – dokument je v analytickej podobe, 

potreba pripomienkovať ho 
 
Podpredsedníčka ŠRVŠ Daniela Skovajsová (ŢU): 

• Reprezentácia ŠRVŠ na domácich fórach (Info deň o ŠRVŠ na Ţilinskej 
Univerzite, ESN National Platform) 

• Prebratie agendy po bývalom podpredsedovi 
• Spolupráca so študentskou televíziou í-Téčko pre tvorbu promo videí 
• Práca na projekte vo WG Sociálne záleţitosti 
• Písanie výročnej správy (problém so získavaním informácií od predsedníctva 

z bývalého volebného obdobia) 
 

Diskusia: 
• Výzva delegátom – podnety pre správu o stave vysokého školstva na mail 

predsedníčke 
• Misia – zatiaľ nie je prerobená, bude zaslaná delegátom do konca mesiaca na 

pripomienkovanie 
 

8. Správa o činnosti WG 

• Akademické záleţitosti (Dávid Palaščák): vypracovanie pripomienok 
k akreditácii, zapracovanie pripomienok ŠRVŠ, návrh vytvoriť Etický kódex 
vystupovania politikov na akademickej pôde 

• Sociálne záleţitosti (Radovan Lacko EUBA): rozpracovanie projektu 
týkajúceho sa internátov a stravovania študentov 

• Vzťahy s verejnosťou (Petra Rendková, TNUAD): písanie článkov a tlačových 
správ, spolupráca s WG AZ, riešenie promo predmetov 

• Zahraničné záleţitosti (Martina Jurčáková, VŠM TN): prezentácia práce na 
zahraničných projektoch, príprava BM ESU 66 (organizácia a rozpočet), 
reprezentácia ŠRVŠ na ESU BM 64, podpora ukrajinských študentov 

• Vnútorné záleţitosti (Igor Doboš neprítomný, odprezentované 
podpredsedníčkou VZ): komunikácia s ombudsmanom 

• Finančné záleţitosti (Zuzana Halušová, UMB): vytvorenie smernice o postupe 
pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, nadácia Intenda a ŠRVŠ 
o.z., organizovanie stretnutia ŠRVŠ Alumni, riešenie promo vecí pre ŠRVŠ 

 
Tajomníčka pre finančné záleţitosti Zuzana Halušová sa vzdala mandátu, pretoţe 
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končí štúdium a nebude pokračovať ďalej. Predstavila svoju funkciu a zhodnotila 
svoje pôsobenie v ŠRVŠ. Predsedníctvo ŠRVŠ aj VZ jej vyslovilo veľké poďakovanie 
za jej činnosť a prínos, ktorý mala pre ŠRVŠ. Predseda VZ oznámil, ţe kandidátky 
na pozíciu tajomníka pre financie sa môţu podávať do zajtra do 8:30. O 9:00 bude 
nasledovať voľba. 
 
Hlasovanie 5: Návrh na uloţenie povinnosti tajomníčke pre PR predloţiť 12.5.2013 
plán na prerozdelenie prostriedkov alokovaných z FNPV. 
Prítomní: 58 
Za: 58 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ ukladá povinnosť tajomníčke pre PR predložiť 12.5. plán na 
prerozdelenie prostriedkov alokovaných z FNPV. 

 

Hlasovanie 6: Návrh na uloţenie povinnosti predsedníctvu vypracovať do konca 
mesiaca máj novú víziu ŠRVŠ. 
Prítomní: 58 
Za: 52 
Proti: 1 
Zdrţal sa: 5 

VZ ŠRVŠ ukladá predsedníctvu vypracovať do konca mesiaca máj novú víziu 
ŠRVŠ. 

 
Hlasovanie 7: Návrh  na uloţenie povinnosti tajomníkovi pre vnútorné záleţitosti 
vypracovať vţdy týţdeň pred VZ správu o činnosti ombudsmana. 
Prítomní: 58 
Za: 57 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ ŠRVŠ ukladá tajomníkovi pre vnútorné záležitosti vypracovať vždy týždeň 
pred VZ správu o činnosti ombudsmana. 

 

9. Správa o činnosti LG 

• LG Bratislava (Matúš Michalovič, UK): všetky výstupy sú v zápisniciach na 
intranete, EUBA sa ešte ani raz nezúčastnila stretnutí 

• LG Nitra (Lukáš Ţiačik, UKF): zúčastnili sa aj kandidáti do ŠRVŠ, ktorí boli 
následne zvolení; prepojenie praxe so štúdiom; vytvárať odbory 
s budúcnosťou (preriešiť to na WG AZ); Univerzitné dni v Nitre rozšíriť; 
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kontakty na delegátov na stránkach univerzít, pokračovanie v projekte Ulov si 
prváka; riešenie problémov týkajúcich sa internátov 

• LG Ţilina (Daniela Skovajsová, ŢU): práca na projekte hodnotenie internátov, 
prednáška A. Kisku na Ţilinskej Univerzite, teambuilding 

• LG Banská Bystrica (Katarína Burdelová, UMB): problém s ISICmi a MHD, 
zapojenie sa do projektu AZU 

• LG Liptovský Mikuláš (Katarína Stoláriková, AOS): oboznámenie sa 
s agendou 

• LG Východ (Mirka Matíková, UVLF): zhodnotenie VZ Poprad spojené 
s bowlingom, agenda na VZ Jasná a nápady na diskusiu 

 

10. Delegát Rady pre Erazmus  

Frencien Bauer (EUBA) zhodnotil spoluprácu s ESN a oboznámil o stretnutí Rady 
pre Erasmus, ktorá sa uskutočnila 18.4.2013 v Bratislave. Najdôleţitejšími bodmi 
bolo schválenie rozpočtu (7 068 000 €) a štatistické porovnania s minulým rokom. 

 
Hlasovanie 8: Návrh na zmenu programu: presunutie bodu Zahraničné pracovné 
cesty na sobotu 11.5.2013 o 21.00 a Projekt AZU na nedeľu 12.5.2013 o 9.00. 
Prítomní: 53 
Za: 40 
Proti: 4 
Zdrţal sa: 9 

VZ ŠRVŠ schválilo zmenu programu. 

 

Predseda VZ ukončil zasadnutie pre tento deň a pozval delegátov na večerné 
prekvapenie. Zároveň pripomenul začiatok rokovania v nasledujúci deň o 9.00 
a moţnosť podávať kandidátky na pozíciu tajomník pre finančné záleţitosti do 8.30.  
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Sobota, 11.5.2013 
Predseda VZ posunul začiatok VZ na 9.30 pre nedostatok prítomných delegátov 
v zasadacej miestnosti a teda neuznášania schopnosť.  

11. Voľba tajomníka pre finančné záležitosti 

Kandidát na pozíciu tajomníka pre finančné záleţitosti Martin Kulich (UPJŠ) sa 
predstavil a zodpovedal na otázky. 
 
Hlasovanie 9: Voľba tajomníka pre finančné záleţitosti. (tajné hlasovanie) 
Prítomní: 52 
Za: 49 
Proti: 1 
Zdrţal sa: 2 

VZ ŠRVŠ zvolilo Martina Kulicha na pozíciu tajomník pre finančné záležitosti.  

 
VZ sa následne rozdelilo a ďalej pracovalo v pracovných skupinách. Predseda VZ 
oznámil začiatok bloku otázok na predsedníctvo o 13.15.  
 

12. Blok otázok 

V bloku otázok kládli delegáti otázky predsedníctvu ohľadom náplne ich práce, 
podpore zo strany delegátov, rozpracovaných projektoch a odvodoch pre študentov. 
Najdôleţitejšie výstupy z bloku otázok: 

• Predsedníčka ŠRVŠ osloví MPSVaR ohľadom stretnutia kvôli odvodom 
z dohôd o brigádnickej práci študenta. Termín stretnutia má byť v druhej 
polovici júla. 

• Podpredsedníčka ŠRVŠ sa skontaktuje s Marošom Kormanom a preberie od 
neho projekt Zodpovedné štúdium. Uţ boli vyčlenené finančné prostriedky, 
preto je treba zorganizovať školenia pre záujemcov, aby v septembri mohli 
začať pracovať. Prihlásiť sa budú môcť všetci študenti, nemusia to byť len 
delegáti.  

• Potreba vypracovať autorskú zmluvu o vizuále pre ŠRVŠ.  
• Zverejňovanie hospodárenia ŠRVŠ na intranete. 
• Návrh na prenesenie určitých postupov z ESU BM do VZ. 

 
Predseda VZ oznámil moţnosť podávať kandidátky do Rady fondu na podporu 
vzdelávania a na pracovnú cestu na seminár do Brna. Kandidátky je moţné podávať 
do 18.00.  
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13. Výstupy z pracovných skupín 

Výstupy boli prezentované tajomníkmi. 
Financie: preberanie agendy. 
Sociálne záleţitosti: pokračovanie prác na projekte hodnotenie internátov, 
pripomienkovanie grafického návrhu stránky; zisťovanie stavu problematiky 
banskobystrických ISICov.   
Zahraničie: príprava ESU BM 66 a diskusia o policy papers z posledného BM.  
PR: revízia loga; znovuoţivenie projektu Ulov si prváka; zbieranie správ o činnosti 
predsedníctva, WG, LG, ombudsmana, delegáta v Rade pre Erasmus, bolonského 
experta a delegáta pre LLP vţdy do 20. dňa v mesiaci za účelom obnovenia 
newsletteru. 
 
Hlasovanie 10: Návrh marketingového plánu ŠRVŠ.  
Prítomní: 53 
Za: 46 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 7 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený marketingový plán.  

 
Vnútro (prezentované Matúšom Michalovičom z dôvodu neprítomnosti tajomníka pre 
vnútro): návrh na vytvorenie etického kódexu delegáta; právomoci etickej komisie 
dostane kontrolná komisia; prísnejšie kontroly absencií a následné rušenie 
mandátov; potreba riešiť stránky na vypracovanie záverečných prác. 
 
Hlasovanie 11: Návrh na uloţenie povinnosti kontrolnej rade vykonať kontrolu v sídle 
ŠRVŠ do najbliţšieho valného zhromaţdenia a podať o tom správu.  
Prítomní: 53 
Za: 53 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ ukladá kontrolnej rade povinnosť vykonať kontrolu v sídle ŠRVŠ do 
najbližšieho valného zhromaždenia a podať o tom správu.  

 
Hlasovanie 12: ŠRVŠ odsudzuje obchodné aktivity spoločností, ktoré sú spojené s 
vypracovaním podkladov pre záverečné práce. 
Prítomní: 51 
Za: 45 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 6 

VZ ŠRVŠ sa uznieslo: ŠRVŠ odsudzuje obchodné aktivity spoločností, ktoré sú 
spojené s vypracovaním podkladov pre záverečné práce.    
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Akademické záleţitosti: zhodnotenie projektu akademické senáty; vytvorenie nového 
projektu ohľadom uznávania kvalifikácií; etický kódex vystupovania politikov na 
akademickej pôde 
 
Hlasovanie 13: Návrh na schválenie výstupu z projektu akademické senáty a 
zároveň zaviazanie delegátov odprezentovať výstupy projektu na akademických 
senátoch svojej vysokej školy (príloha 1).  
Prítomní: 52 
Za: 52 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ schvaľuje výstup z projektu akademické senáty. VZ zároveň zaväzuje 
delegátov odprezentovať výstupy projektu na akademických senátoch svojej 
vysokej školy (príloha 1). 
 

14. Blok diskusie 

Blok diskusie bol rozdelený do jednotlivých celkov podľa záujmu delegátov. 
 
Odvody:  
Matúš Michalovič (UK): Je potreba iniciovať stretnutie s MPSVaR a odhlasovať 
delegáciu, ktorá sa ho zúčastní.  
Martin Kulich (UPJŠ) prezentoval čiastkové výsledky dotazníka Skúsenosti študentov 
s odvodmi, pre zistenie, či je 155 eur dosť alebo nie. Do konca júna bude 
vyhodnotený a spracovaný v broţúrke.  
 
Hlasovanie 14: Návrh na iniciovanie stretnutia s MPSVaR predsedníctvom ŠRVŠ 
v druhej polovici júla na tému odvody. 
Prítomní: 56 
Za: 56 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ zaväzuje predsedníctvo iniciovať stretnutie s MPSVaR v druhej 
polovici júla na tému odvody. 
 
Hlasovanie 15: Návrh delegácie na stretnutie s MPSVaR: Katarína Stoláriková 
(AOS), Daniela Skovajsová (ŢU), Martin Kulich (UPJŠ), Radovan Lacko (EUBA), 
František Küffer (UMB), Peter Pištek (STU), Tomáš Kováč (STU) a Martin Babič 
(UK), pričom poslední dvaja sú náhradníci. 
Prítomní: 56 
Za: 55 
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Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ ŠRVŠ schválilo navrhnutú delegáciu na stretnutie s MPSVaR.  
 
Prečo nefunguje ŠRVŠ? 
Zisťovanie motivácie delegátov byť v ŠRVŠ. Návrh na lepšie prepojenie medzi 
predsedníctvom a delegátmi. ŠRVŠ by mala dohliadať na to, aby sa v zákonných 
veciach neubliţovalo študentom. ŠRVŠ nefunguje kvôli prístupu delegátov.  
Návrh na predĺţenie funkčného obdobia ŠRVŠ 2012-2014 do novembra 2014, kvôli 
vyriešeniu problému s mandátmi (v júni sú uţ delegáti po štátniciach a teda nemajú 
hlasovacie právo na ŠRVŠ, toto právo im opäť vzniká zápisom na vyšší stupeň 
štúdia v septembri). Právna komisia navrhne zmenu štatútu a po večeri sa o tom 
bude hlasovať.  
 
Potreba vytvoriť etický kódex študenta (WG vnútro) a misiu (dočasná pracovná 
skupina). Dávid Palaščák (UPJŠ) navrhol inšpirovať sa etickým kódexom Filozofickej 
fakulty UPJŠ, ktorý je veľmi dobre spracovaný.  
 
Hlasovanie 16: Návrh na vytvorenie Etického kódexu pracovnou skupinou Vnútro do 
najbliţšieho valného zhromaţdenia.  
Prítomní: 62 
Za: 55 
Proti: 3 
Zdrţal sa: 4 

VZ ŠRVŠ ukladá pracovnej skupine Vnútro vytvorenie Etického kódexu do 
najbližšieho valného zhromaždenia. 
 

15. Asociácia doktorandov Slovenska 

ADS je kľúčový partner ŠRVŠ a člen EURODOC, čo znamená informácie 
o problematike doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z celej Európy. 
V diskusii boli zodpovedané otázky ohľadom fungovania ADS, prepojenia ŠRVŠ 
a ADS, problémov, ktoré ADS rieši a podobne. Viac informácií na http://www.ads.sk/.  
 
Hlasovanie 17: Návrh na prijatie memoranda o spolupráci s ADS (príloha 2). 
Prítomní: 62 
Za: 58 
Proti: 1 
Zdrţal sa: 3 

VZ ŠRVŠ prijíma memorandum o spolupráci s ADS. 
 

http://www.ads.sk/
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16. Kampaň Bez nenávisti na internete 

Delegátka Viera Tomanicová (EUBA) predstavila kampaň Bez nenávisti na internete 
a poprosila delegátov o propagáciu. Viac informácií na http://beznenavisti.sk/.  

17. Voľba dvoch členov do kontrolnej rady 

Kvôli zmene štatútu a zvýšeniu počtu miest v kontrolnej rade z 3 na 5 je potrebné 
dovoliť 2 riadnych členov. Kandidáti: 
Katarína Burdelová (UMB),  
Mária Čajková (VŠEMVŠ),  
Marek Lavčák (TUKE).  
 
Hlasovanie 18: Voľba 2 členov kontrolnej rady (tajná). 
Prítomní: 59 
Katarína Burdelová: 35 
Mária Čajková: 19 
Marek Lavčák: 52 

VZ ŠRVŠ zvolilo Katarínu Burdelovú a Mareka Lavčáka za členov kontrolnej 
rady.  
 

18. Voľby do Rady Fondu pre podporu vzdelávania 

Kandidáti: 
František Küffer (UMB),  
Roman Maroš (VŠMU),  
Miroslava Matíková (UVLF).  
Kandidáti sa predstavili a odpovedali na otázky v diskusii. Miroslava Matíková 
nespĺňa jednu z podmienok fondu a to minimálne titul Bc., avšak študuje spojený 1. 
a 2. stupeň a o týţdeň bude štátnicovať, kedy dostane titul Mgr. 
 
Hlasovanie 19: Voľba 2 členov do Rady Fondu pre podporu vzdelávania (tajná). 
Prítomní: 62 
František Küffer: 38 
Roman Maroš: 19 
Miroslava Matíková: 48 

VZ ŠRVŠ zvolilo Františka Küffera a Miroslavu Matíkovú za členov Rady Fondu 
pre podporu vzdelávania. 
 

19. ŠRVŠ o.z., nadácia Intenda, Hotely mládeže Slovenska 

Zuzana Halušová predstavila delegátom občianske zdruţenie ŠRVŠ, jeho 
organizačnú štruktúru a aktuálne projekty (ŠRVŠ alumni, projektové vzdelávanie). 

http://beznenavisti.sk/
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Členov ŠRVŠ OZ je teraz 16, je otvorený vstup.  
Michal Feik predstavil HMS, majetok a hospodárenie. Poukázal na problémy 
s majetkom a stav ich riešenia. V diskusii zodpovedali poloţené otázky.  
 
 
Peter Pištek (STU) a Matúš Michalovič (UK) spolu s tajomníčkou pre zahraničie 
vypracovali dokument, ktorý rieši problematiku dôleţitosti pracovných ciest (príloha 
3).  
 
Hlasovanie 20: Návrh na prijatie dokumentu o zahraničných pracovných cestách. 
Prítomní: 56 
Za: 56 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ prijíma dokument o zahraničných pracovných cestách. 
 
Predseda právnej komisie Matúš Michalovič (UK) predloţil dodatok k štatútu (príloha 
4). 
Pozmeňovací návrh (Marek Lavčák (TUKE)): Zmena: „Neúčasťou na 3 VZ stráca 
delegát mandát delegáta ŠRVŠ.“ 
 
Hlasovanie 21: Pozmeňovací návrh: „Neúčasťou na 3 VZ stráca delegát mandát 
delegáta v ŠRVŠ.“ 
Prítomní: 58 
Za: 55 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 3 

VZ ŠRVŠ schvaľuje pozmeňovací návrh. 
 
Hlasovanie 22: Návrh na schválenie dodatku č. 1 k štatútu ŠRVŠ. 
Prítomní: 59 
Za: 58 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ ŠRVŠ schvaľuje dodatok č. 1 k štatútu ŠRVŠ. 
 
Predsedníctvo VZ vyslovilo poďakovanie za aktivitu delegátom, pre ktorých je toto VZ 
ich posledné. Predseda VZ následne ukončil zasadanie pre tento deň.  

Nedeľa, 12.5.2013 
Predseda VZ otvoril posledný deň valného zhromaţdenia.  
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20. Aktivita zvyšuje úspech 

Peter Vrábel predstavil projekt AZU, jeho ciele, fungovanie a systém financovania.  
Lokálne centrá tohto projektu budú na nasledujúcich univerzitách: ŢU, TUKE, UK, 
UKF, UMB. 
 
Predseda VZ prerušil VZ do 10:00 kvôli odubytovaniu delegátov.  
 
Právna komisia poukázala na neplatnosť zvolenia Miroslavy Matíkovej do rady Fondu 
na podporu vzdelávania. Všetci členovia Rady musia v deň svojho zvolenia spĺňať 
všetky zákonom stanovené podmienky a Miroslava Matíková nemá zatiaľ ţiadny 
akademický titul. Keďţe tretí kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných 
delegátov vo voľbe, bola vyhlásená nová voľba na toto 1 miesto. Kandidátky môţu 
záujemcovia podávať do 10:30.  
 
Tajomníčka pre zahraničie oboznámila delegátov o problémoch študentov na 
Ukrajine a navrhla zorganizovať spoločné stretnutie ich študentských únií a ŠRVŠ 
kvôli podpore ich snahe o zapojenie sa do kreovania vysokého školstva. Stretnutie 
sa má uskutočniť na SR kvôli neutrálnej pôde.  
 
Hlasovanie 23: Návrh na vyjadrenie podpory pre ukrajinských študentov iniciácia 
stretnutia ich únií s našou. O komunikáciu sa postará Andrej Rybovič (ŢU). 
Prítomní: 55 
Za: 54 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 1 

VZ ŠRVŠ sa uznáša na vyjadrení podpory pre ukrajinských študentov a bude 
iniciovať stretnutie ich únií s našou. O komunikáciu sa postará Andrej Rybovič. 
 
Kandidáti na doplnenie jedného miesta do rady Fondu na podporu vzdelávania: 
Tomáš Kováč (STU) 
Roman Maroš (VŠVU) 
Pri predstavení kandidátov sa zistilo, ţe Tomáš Kováč má pôţičku z fondu a preto 
nespĺňa kritériá. Jediným kandidátom teda ostal Roman Kováč. 
 
 
 
Hlasovanie 24: Voľba druhého zástupcu ŠRVŠ v rade Fondu na podporu 
vzdelávania – kandidát Roman Maroš. 
Prítomní: 53 
Za: 31 
Proti: 8 
Zdrţal sa: 12 
Neplatné: 2 
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VZ ŠRVŠ zvolilo ako druhého zástupcu ŠRVŠ do rady Fondu na podporu 
vzdelávania Romana Maroša. 
 
 
Predseda VZ oznámil, ţe schválenie delegácie na SK RVŠ sa odkladá na per rollam. 
Delegáti, ktorí sa ešte chcú pridať, môţu poslať kandidátky do utorku 14.5.2013 do 
23.59 na mail tajomníčky pre zahraničie. Delegácia sa nemusí skladať len 
z delegátov ŠRVŠ, zúčastniť sa môţu aj iní členovia akademickej obce.  
 

21. Plán práce do ďalšieho VZ 

Predsedníctvo predloţilo plán práce do ďalšieho VZ: 
Predsedníčka ŠRVŠ Katarína Stoláriková (AOS):  

• zrevidovať misiu ŠRVŠ do konca mája, 
• vytvoriť spolu s dobrovoľníkmi návrh etického kódexu študenta;  
• pokračovať v práci na kreovaní koncepcie vysokého školstva;  
• práca na novej legislatíve (napr. aj cesta do Brna).  

 
Podpredsedníčka ŠRVŠ Daniela Skovajsová (ŢU):  

• koordinácia predsedníctva,  
• pomoc pri koncepcii vysokého školstva (seminár v Brne),  
• odvody,  
• koordinácia projeku hodnotenie internátov.  

 
Tajomníčka pre PR Petra Rendková (TNUAD):  

• prerozdelenie 10 000 € s WG PR,  
• newsletter, 
• články.  

 
Tajomník pre akademické záleţitosti Dávid Palaščák (UPJŠ):  

• vytvorenie Etického kódexu vystupovania politikov na akademickej pôde;  
• ako si nechať uznávať slovenské diplomy v zahraničí,  
• do 10.6. vytvoriť policy paper o quality assurance na Slovensku. 

 
Tajomník pre sociálne záleţitosti Radovan Lacko (EUBA):  

• dokončenie projektu hodnotenie internátov;  
• po skončení projektu sa znovu venovať problematike ISICov. 

 
Tajomníčka pre zahraničné záleţitosti Martina Jurčáková (VŠM TN):  

• podpora Ukrajine;  
• WG zasvetiť viac do fungovania ESU;  
• organizácia BM. 
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Tajomník pre finančné záleţitosti Martin Kulich (UPJŠ):  
• spracovanie výsledkov dotazníka ohľadom odvodov študentov,  
• dekomodifikácia škostva (s Radom Lackom);  
• posielanie mesačných informácií o čerpaní rozpočtu. 

 
Predseda VZ Martin Babič (UK):  

• organizácia najbliţšieho VZ (Levice/Jasná),  
• motivovanie delegátov k nemeškaniu 

 
Podpredsedníčka VZ Miroslava Matíková (UVLF):  

• komunikácia s delegátmi,  
• vyhodnotenie dotazníka ohľadom VZ (intranet) 

 
 
Predseda VZ poďakoval delegátom za účasť na valnom zhromaţdení a ukončil ho.  
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Prílohy 

 
Príloha č. 1: Výstup projektu Akademické senáty 
Príloha č. 2: Memorandum o spolupráci s ADS 
Príloha č. 3: Dokument o zahraničných pracovných cestách 
Príloha č. 4: Dodatok č. 1 k štatútu ŠRVŠ 
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Príloha č. 1: Výstup projektu Akademické senáty 

 
Treba konštatovať, ţe vo všeobecnosti je postavenie študentov v senátoch relatívne 
uspokojivé, i keď je čo zlepšovať. Obzvlášť pri zastúpení študentov vo vedeniach 
fakúlt a univerzít, kde sú najväčšie nedostatky. Vzhľadom na opakovaný výskyt 
niektorých fakúlt a vysokých škôl v zoznamoch, kde sa treba pokúsiť o nápravu, je 
nutné konštatovať, ţe niektoré inštitúcie vôbec nekráčajú z dobou (niekde ešte 
nezanikol „socializmus“). V súčasnej dobe sa javí názor študentov ako relevantný 
a existujú celé stratégie zaloţené na študentských názoroch a odporúčaniach. 
Rovnako v prípade dobre nastavenej komunikácie a zastúpení študentov to vedie 
k lepšej informovanosti študentov a ich väčšom stotoţnení sa s fakultami / vysokými 
školami. 
 
Celý projekt bude čoskoro k nahliadnutiu na internetovej stránke ŠRVŠ. 
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Príloha č. 2: Memorandum o spolupráci s ADS 

 

 

M E M O R A N D U 

M 

  

 O SPOLUPRÁCI 
   

medzi 

  

  

Študentskou radou vysokých škôl 

  

a 

 



 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 

Jasná, Hotel JUNIOR 

10.-12.5.2013 

Študentská rada vysokých škôl 

Ústav informácií a prognóz školstva 

Staré grunty 52  

842 44, Bratislava 4  

tel.: +421 949 855 958 
fax:  +421 2 6541 1880 
www.srvs.sk 
srvs@srvs.sk 

18 

 

Asociáciou doktorandov Slovenska 
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Preambula 

  

Cieľom tohto memoranda je vyjadrenie spoločnej snahy signatárov zabezpečiť 

budúcu aktívnu spoluprácu pri vytváraní koncepcií vysokoškolského 

vzdelávania za účelom zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu, zlepšovania 

sociálnych podmienok študentov vysokých škôl a zlepšovanie 

vysokoškolského prostredia.  Signatári memoranda v záujme naplnenia 

uvedeného cieľa sa dohodli na nasledovných zásadách. 

   

Čl. l 

   

1. Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska sa 

zaväzujú vypracovať spoločnú stratégiu rozvoja vysokého školstva na 

Slovensku. 

 

2. Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska sa 

zaväzujú na pravidelných stretnutiach (dvakrát ročne) rokovať 

o problémoch vysokého školstva a ich riešeniach, sledovať a hodnotiť 

implementáciu spoločnej stratégie. 

 

3. Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska sa 

zaväzujú zabezpečiť vzájomný transfer informácií z oblasti vysokého 

školstva. 

 

4. Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska sa 

zaväzujú spolupracovať pri projektoch, konferenciách, tréningoch a iných 
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príleţitostiach, ktoré povedú k napĺňaniu spoločnej stratégie rozvoja 

vysokého školstva na Slovensku. 

 

Čl. II 

 

1.   Študentská rada vysokých škôl a Asociácia doktorandov Slovenska budú 

deklarovanú spoluprácu prezentovať aj cez vhodné prostriedky a nástroje 

marketingu a PR spoločností. Efektívnymi cestami budú zvyšovať svoje 

postavenie pred cieľovými skupinami spoločnosti. Za efektívne sa povaţuje 

najmä „word-of-mouth“ propagácia, vzájomné umiestnenie loga s odkazom 

(preklikom) na web stránke, analýzy trendov a predvídanie ich dôsledkov, 

informovanosť a poradenstvo, plánovanie a implementácia opatrení, ktoré 

budú slúţiť pre obe organizácie ako aj pre verejný záujem.  

 

       

 V Bratislave........................................ 

    

 

 

Za Študentskú radu vysokých škôl:  

Mgr. Katarína Stoláriková 

predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl 

  

 

 

Za Asociáciu doktorandov Slovenska: 

PhDr. Veronika Trstianska 

predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska 
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Príloha č. 3: Dokument o zahraničných pracovných cestách 
 

Zahraničné pracovné cesty 
Preambula 

Tento dokument pojednáva o postupe pri schvaľovaní zahraničných pracovných ciest 
(ZPC), na ktorých sa zúčastňujú nominanti určení Študentskou radou vysokých škôl 
(ŠRVŠ). 

Čl. 1 Podujatia 
1. Zahraničné pracovné cesty sa uskutočňujú na rôznych typoch podujatí 
2. Podujatia rozdeľujeme do troch kategórií: 

a. podujatie primárneho významu, 
b. podujatie sekundárneho významu, 
c. ostatné. 

3. Podujatie primárneho a sekundárneho významu patria medzi priority ŠRVŠ 
v oblasti zahraničných vzťahov. 

4. Zoznam podujatí v kategórií primárnych a sekundárnych podujatí je súčasťou 
prílohy k tomuto dokumentu (Príloha 1 – Kategorizácia podujatí). Všetky ostatné 
podujatia sú povaţované za podujatia v kategórií „Ostatné“. 

5. Podujatia môţu byť priraďované alebo vyraďované z jednotlivých kategórií len na 
základe uznesenia VZ ŠRVŠ. 

Čl. 2 Schvaľovanie účastí na podujatí 
1. ZPC na podujatie primárneho významu sa povaţuje za schválenú. ŠRVŠ posiela 

dvoch delegátov, ktorým sú hradené beţné výdavky spojené so ZPC z rozpočtu 
ŠRVŠ. 

2. V prípade V4 + meeting - u sa počet delegátov schváli podľa predbeţných 
výdavkov a stavu rozpočtu ŠRVŠ (obvykle 4 delegáti). O veľkosti delegácie 
rozhoduje VZ ŠRVŠ na návrh tajomníka pre zahraničie. 

3. ZPC na podujatie sekundárneho významu platí a povaţuje sa za schválenú. 
ŠRVŠ vysiela jedného delegáta, ktorému sú hradené beţné výdavky spojené 
so ZPC z rozpočtu ŠRVŠ. 

4. ZPC na podujatie zaradené v kategórií „Ostatné“ musia byť schválenéVZ ŠRVŠ, 
v prípade, ţe delegát ide reprezentovať ŠRVŠ. Ak ide delegát na ZPC z kategórie 
„Ostatné“ ako súkromná osoba, nie je potrebné schvaľovanie VZ ŠRVŠ. O tom, či 
delegátovi reprezentujúcemu ŠRVŠ budú preplatené náklady spojené s danou 
ZPC rozhodne VZ ŠRVŠ, na základe návrhu tajomníka pre financie a tajomníka 
pre zahraničie.  

5. V prípade odmietnutia alebo nenaplnenia dostatočnej účasti na hlasovaní sa 
ŠRVŠ nemôţe zúčastniť na danom podujatí. 

Čl. 3 Schvaľovanie delegácie na ZPC 
1. VZ ŠRVŠ hlasuje o delegácií na schválenú ZPC. Zloţenie delegácie predkladá 

tajomník pre zahraničie. 



 

Zápisnica z Valného zhromaždenia 

Jasná, Hotel JUNIOR 

10.-12.5.2013 

Študentská rada vysokých škôl 

Ústav informácií a prognóz školstva 

Staré grunty 52  

842 44, Bratislava 4  

tel.: +421 949 855 958 
fax:  +421 2 6541 1880 
www.srvs.sk 
srvs@srvs.sk 

22 

 

2. Predsedníctvo ŠRVŠ môţe schváliť delegáciu na schválenú ZPC v prípade, ak 
hlasovanie o delegácii Valným zhromaţdením ŠRVŠ bolo neplatné z dôvodu 
nenaplnenia kvóra. Predsedníctvo môţe schváliť delegáciu len v tom istom 
personálnom zloţení ako o nej hlasovalo VZ ŠRVŠ. 

3. Ak predsedníctvo neschváli zloţenie delegácie, tak ako bola predloţená VZ 
ŠRVŠ, je potrebné vytvoriť nový návrh delegácie a predloţiť ho VZ ŠRVŠ. 

4. Ak delegácia na ZPC nebola schválená z dôvodu zamietnutia v príslušnom 
hlasovaní VZ ŠRVŠ, tak tajomník pre zahraničie  predloţí na schválenie VZ 
ŠRVŠ nový návrh delegácie na ZPC, pričom nemôţe byť predloţená totoţná 
delegácia, ktorá uţ predtým nebola schválená pre danú ZPC. 

5. V prípade per rollam hlasovania môţe súbeţne prebiehať hlasovanie o zloţení 
delegácie na ZPC a hlasovanie podľa čl. 2, odsek 4. 

6. Ak prípade nepredvídateľných závaţných okolnosti (ţivelná pohroma, úraz, 
choroba) sa schválená delegácia alebo jej časť nebude môcť zúčastniť 
a nezostáva dostatočné mnoţstvo času na zrealizovanie nového per rollam 
hlasovania, môţe o novej delegácií rozhodnúť predsedníctvo ŠRVŠ na návrh 
tajomníka pre zahraničie. 

Čl. 4 Prechodné ustanovenia 
1. Rušia sa predchádzajúce uznesenia VZ ŠRVŠ týkajúce sa ZPC. 
2. Dokument nadobúda platnosť dňom schválenia VZ ŠRVŠ. 

 
 

Príloha 1 – Kategorizácia podujatí 
Tabuľka 1. Podujatia primárneho významu 
Por. 
č. 

Názov Zdôvodnenie Poznámka k 
delegácií 

1. ESU Board 
Meeting (BM) 

Vzhľadom na to, ţe ŠRVŠ je členom 
Európskej študentskej únie (ESU), je 
nevyhnutné zúčastňovať sa na týchto 
meeting - och, počas ktorých sa rieši 
a hodnotí vysoké školstvo v európskom 
merítku.  

Je vhodné, aby sa 
podujatia zúčastnila 
delegáti, ktorí sa 
zúčastnili V4 
Meetingu. 

2. European 
Student 
Convention 

Tieto stretnutia sú prípravou pred ESU 
Board Meeting, organizované ESU, počas 
ktorých prebiehajú workshop - y, z ktorých 
výsledky sú zakomponované do 
Strategických dokumentov EÚ. 

 
 

3. V4 Meeting Stretnutia organizované pred BM v rámci 
V4+ krajín, kde sa oboznámia s agendou 
najbliţšieho BM a dohodnú sa na 
hlasovaniach a podpore kandidátov alebo 
návrhov počas BM.  

 
 

Tabuľka 2. Podujatia sekundárneho významu 
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Por. 
č. 

Názov Zdôvodnenie Poznámka k 
delegácií 

1. ESU 
Training 

Tréningy, ktoré sú organizované pod záštitou ESU 
s orientáciou na zlepšenie fungovania vysokého 
školstva (najbliţšie SAGE – Students Advancement of 
Graduates Employability)  
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Príloha č. 4: Dodatok č. 1 k štatútu ŠRVŠ 

 

Dodatok č. 1 k Štatútu Študentskej rady vysokých škôl 
 

Čl. 1 
Štatút Študentskej rady vysokých škôl prijatý 03. 03. 2013 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 5 ods. 1 sa za písmeno h) dopĺňa písmeno i) neúčasťou na troch valných 

zhromaţdeniach za akademický rok.“ 

2. Za článok 27 sa dopĺňa čl.27a „Volebné obdobie Študentskej rady vysokých 

škôl 2012-2014 sa skončí 01. 12. 2014. 

Čl. 2 
1. Dodatok č. 1 k Štatútu Študentskej rady vysokých škôl bol schváleným Valným 

zhromaţdením dňa 11. 05. 2013. 

2. Dodatok č. 1 k Štatútu Študentskej rady vysokých škôl nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom schválenia Valným zhromaţdením. 

 
 


