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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ŠRVŠ 
9. júla 2013 

 
Prítomní: 
Martina Jurčáková  
Martin Kulich 
Radovan Lacko 
Daniela Skovajsová 
Katarína Stoláriková 
 
Body zasadnutia: 
1, Pohoda 
2, ESU BM 66 
3, LSH 
4, Zodpovedné štúdium 
5, Plán fungovania v letnom období 
6, ISIC 
7, Odvody 
8, Fond na podporu vzdelávania 
 
1, Pohoda 
 Účasť ŠRVŠ na festivale Pohoda bola koordinátorom zrušená z dôvodu 
chýbajúcich promo materiálov (nie je k dispozícii vytlačené nič okrem zopár brožúr zo 
Student Forum 21). Grafici ŠRVŠ aktuálne nemajú čas venovať sa vytvoreniu nových 
a v už existujúcich figuruje staré logo, prípadne neaktuálne informácie. DS sa ponúkla, 
že osloví iného grafika, ktorý prerobí tieto materiály do tlačiteľnej podoby, aby sme ich 
mohli aj naďalej využívať.  
 V rámci tohto bodu sme ďalej rozoberali aj ostatné možnosti propagácie ŠRVŠ 
a možnosť zakúpenia vlastného stanu. MK prezistí, v akej cenovej hladine sa pohybujú 
takéto stany v bežných obchodoch (Hornbach, Baumax, ...). Zároveň budú vytvorené 
banery s logom ŠRVŠ, ktoré sa upevnia po stranách. Ďalej budeme pokračovať po 
návrate tajomníčky pre PR z dovolenky.  
 
2, ESU BM 66 
 MJ zreferovala, čo sa udialo a dohodlo na stretnutí s ÖH a čo bude potrebné so 
strany ŠRVŠ. Pre zjednodušenie vytvorí on-line dokument, kde budú všetky úlohy 
spísané. BM sa bude zaoberať mobilitou študentov, preto dostala ŠRVŠ za úlohu 
vykonať spolu so SK RVŠ prieskum ohľadom mobilít medzi SR a ČR. V ŠRVŠ 
prebehne výber záujemcov na prácu v tomto projekte. Bližšie informácie je možné nájsť 
v zápisnici zo stretnutia, ktorá sa nachádza na intranete.  
 Zatiaľ boli rozdelené úlohy komunikácie nasledovne: KS bude komunikovať 
s PEVŠ a UK, RL s EUBA, Martin Kováčik s mestom Bratislava. 
3, Letné študentské hry 2013 
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 MJ oboznámila predsedníctvo, ako pokračujú prípravy na LSH 2013. Nastal 
problém s financiami, keďže MŠVVaŠ ešte neuvoľnilo sľúbené prostriedky. KS dostala 
za úlohu zistiť, v akom je to stave.  
 
4, Zodpovedné štúdium 
 DS informovala predsedníctvo o postupe pri plánovaní tréningu v rámci 
Zodpovedného štúdia. Samotný tréning prebehne druhý septembrový týždeň v jednom 
z hotelov Junior (Piatrová, Jasná). ESU dokonca schválila žiadosť ŠRVŠ o zapojenie do 
projektu QUEST, takže nám poskytne na tento termín 2 lektorov. Nasledujúci týždeň 
prebehne úvodné stretnutie, kde budú dohodnuté ďalšie podrobnosti.   
 
5, Plán fungovania v letnom období 
 DS vytvorí on-line kalendár, kde budú členovia predsedníctva zapisovať svoje 
povinnosti a záväzky pre zlepšenie prehľadu o ich dostupnosti v letnom období.  
 
6, ISIC 
 RL podal výstup zo stretnutia ohľadom preukazov ISIC a aktuálnych problémov 
s nimi. Objasnil, ako funguje preukaz študenta. Na preukaz je možnosť nahrať rôzne 
licencie ako ISIC, dopravné zľavy, virtuálnu peňaženku pre MHD a Menzy a podobne. 
Problém aktuálne je len s licenciou ISIC, avšak na stretnutí boli podané návrhy na ich 
vyriešenie. Pokiaľ budú tieto návrhy aj implementované, bude možné napríklad využívať 
študentské zľavy na dopravu slovenskými študentmi aj v ČR a naopak. Implementácia 
však môže trvať aj rok.  
 
7, Odvody 
 Kvôli nehode ministra Richtera boli pozastavené všetky stretnutia, preto bude KS 
znovu kontaktovať jeho kanceláriu ohľadom jeho zdravotného stavu a možnosti stretnúť 
sa. MK v krátkosti zhrnul výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý prebehol. Tieto 
výsledky budú spracované do formy brožúry, ktorá bude následne delegátom prístupná 
a z ktorej sa bude pri tomto stretnutí vychádzať.  
 
8, Fond na podporu vzdelávania 
 Bola vznesená požiadavka na spísanie dohody s FnPV na poskytnutie 
prisľúbených finančných prostriedkov, kde budú jasne vymedzené spôsoby ich čerpania 
a povinnosti oboch strán. KS bude iniciovať toto stretnutie. Za ŠRVŠ sa ho zúčastní 
Stoláriková, Maroš a Kulich.  
 
 
 
V Bratislave, 9.7.2013       Zapísala Daniela Skovajsová 
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