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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ŠRVŠ 
17. augusta 2013 

 
Prítomní: 
Martina Jurčáková  
Martin Kulich 
Petra Rendková (odišla 11:30 kvôli rodinným povinnostiam) 
Dávid Palaščák 
Daniela Skovajsová 
Katarína Stoláriková 
 
Hostia: 
Maroš Korman 
 
Body zasadnutia: 
1, Náplň práce jednotlivých pozícií predsedníctva 
2, ESU BM 66 
3, LSH 
4, Zodpovedné štúdium 
5, Stretnutie s MŠVVaŠ a MPSVaR 
6, Voľba do Rady ministra školstva 
7, Rôzne 
 
1, Náplň práce jednotlivých pozícií predsedníctva 
 Pre zjednodušenie práce predsedníctva padol návrh na spísanie kompetencií 
jednotlivých pozícií. DS zozbiera návrhy od jednotlivých členov predsedníctva 
a následne to predsedníctvo prediskutuje a odsúhlasí. Po odsúhlasení bude tento 
dokument zverejnený na intranete.  
 
2, ESU BM 66 
 MJ zreferovala, ako postupujú prípravy na BM. Po nepríjemnostiach 
s neschválením projektu ÖH je potrebné zorganizovať stretnutie organizačného tímu vo 
Viedni a vyriešiť rozpočet ako na BM, tak aj na projekt Cosmic, ktorý je jeho súčasťou. 
MJ bude kontaktovať ÖH a dohodne spomínané stretnutie.  
 
3, Letné študentské hry 2013 
 MJ oboznámila predsedníctvo, ako pokračujú prípravy na LSH 2013. MŠVVaŠ 
ešte stále neuvoľnilo dohodnuté prostriedky, predsedníctvo teda odhlasovalo, že 
v prípade potreby uvoľní finančné prostriedky na pokrytie nákladov na organizačný tím. 
Tieto budú hneď po dofinancovaní MŠVVaŠ vrátené do rozpočtu. Predsedníctvo 
zároveň vyzýva delegátov na propagovanie tohto podujatia, keďže to bolo schválené VZ 
a ŠRVŠ tu pôsobí ako spoluorganizátor.   
4, Zodpovedné štúdium 
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 DS informovala o postupe s projektom. Podarilo sa zabezpečiť hotel a potvrdiť 
účasť lektorov. Po zasadnutí predsedníctva sa uskutoční stretnutie organizačného tímu, 
kde budú bližšie naplánované ďalšie podrobnosti (program, lektori, potrebné 
materiály,..). 
 
5, Stretnutie s MŠVVaŠ a MPSVaR 
 KS informovala o stave stretnutí s rezortom práce ohľadom odvodov a rezortom 
školstva ohľadom správy o VŠ. Minister Richter sa len tento týždeň vrátil do práce po 
autonehode, preto prebehne stretnutie v prvej polovici septembra. Minister Čaplovič je 
pracovne v zahraničí, preto aj stretnutie ohľadom správy prebehne najskôr v prvej 
polovici septembra.  
 
6, Voľba do Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu pre študentov so 
špeciálnymi potrebami 
Prítomní: 6 
František Küffer: 3 hlasy   
Peter Vrábel: 3 hlasy 
Do rady nebol zvolený ani jeden z kandidátov. Ďalší postup bude riešený mailovou 
komunikáciou.  
 
7, Rôzne  
 a, PR informovala o stave propagačných materiálov. 
 b, ŠRVŠ bola pridelená nová kancelária, preto predsedníctvo presťahovalo 
potrebné materiály a zariadenie zo starej do novej kancelárie. 
 
 
 
 
V Bratislave, 17.8.2013          Zapísala Daniela 
Skovajsová 
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