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Zápisnica z Valného zhromaždenia 
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Piatok, 18.10.2013 

 
Predseda VZ ŠRVŠ SR, RNDr. Martin Babič (UK), privítal delegátov a otvoril 
zasadnutie Valného zhromaţdenia ŠRVŠ pre volebné obdobie 2012 – 2014.  
Celkový počet mandátov: 114  
Celkový počet prítomných delegátov: 60  
 
 

1. Schválenie programu  
 
Hlasovanie 1: Predseda VZ predloţil návrh na schválenie programu. 
Prítomní: 60 
Za: 58 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 2 
VZ schválilo predložený návrh programu. 

 

2. Voľba členov volebnej a mandátovej komisie  
 
Hlasovanie 2:  
Prítomní: 60 
Za: 56 
Proti: 0 
Zdrţal sa:4 
VZ ŠRVŠ si zvolilo členov volebnej a mandátovej komisie Ing. Dominika Macka 
(STU) 

 

3. Voľba zapisovateľa  
 
Hlasovanie 3: Za zapisovateľa bol navrhnutý Ján Jedinák (STU).  
 
Prítomní: 60 
Za: 58 
Proti: 0 
Zdrţal sa:2 
VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľa Jána Jedináka. 
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4. Voľba overovateľov zápisnice  
 
Hlasovanie 4: Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dominika Oselská (UKF)  
a Bc. Matúš Michalovič (UK).  
 
Prítomní: 60 
Za: 58 
Proti: 0 
Zdrţal sa:2 
 

VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Dominiku Oselskú a Bc. Matúša 

Michaloviča. 

5. Správa o činnosti predsedníctva 

Predseda VZ ŠRVŠ SR, RNDr. Martin Babič (UK) zhrnul zasadnutie ŠRVŠ. 

Predsedníctvo VZ podalo správu o činnosti od posledného valného zhromaţdenia v 

Jasnej: 

•  Zánik mandátov 

• Prednesenie noviniek v rámci VZ (zlepšenie komunikácie, častejšie stretávanie, 
zmena fungovania Per rollam hlasovania) 
• Plnenie povinností delegátov a predsedníctva ŠRVŠ 

 

6. Správa o činnosti predsedníctva ŠRVŠ 

Predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Katarína Stoláriková (AOS) 
• Reprezentácia ŠRVŠ  
• Problémy s PR a marketingovými nástrojmi (ŠRVŠ, letáky, reklamné predmety) 
• Zmeny na UIPŠ 
• Zahraničné pracovné cesty 
• Poďakovanie delegátom za ich prácu  
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7. Privítanie generálneho riaditeľa sekcie vysokých 

škôl prof. Peter Plavčan 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Katarína Stoláriková (AOS) privítala prof. Petra Plavčana 
na zasadnutí ŠRVŠ: 
 
Príhovor a diskusia s prof. Petrom Plavčanom sa skladala z niekoľkých bodov: 
 
• Keţmarske Ţľaby 

• Správa o stave školstva 

• Počet študentov VŠ 

• Diskusia o výhodách vyštudovaných ľudí 

• Akreditačná komisia / Komplexná akreditácia vysokých škôl (diskusia na tému 

zapojenia študentov do skupín AK a do vnútorného zabezpečovania kvality VŠ, prof. 

Peter Plavčan zdôraznil, ţe experti vyškolení ESU budú uţitoční...) 

Pripomienka Ing. Peter Pištek (STU): Nezapracovanie dôleţitých vecí z dokumentu 

o správe asociácie univerzít do nového zákona a či sa s tým niečo robí. Netreba 

hľadieť na zamestnanosť absolventov univerzít, ak pracujú mimo oboru napr. 

vyštudovali ekonómiu a pracujú v McDonalds. 

Zdôraznenie stavu Slovenskej Republiky ako výrobnej krajiny, chýbajúce peniaze na 

výskumné centrá, závislosť od EÚ a katastrofálny stav niektorých slovenských 

internátov.  
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8. Voľba podpredsedu VZ ŠRVŠ  
 

 
Príhovor bývalej podpredsedníčky VZ ŠRVŠ Mgr. Mirka Matiková o fungovaní 
podpredsedu VZ ŠRVŠ.  
 
Zdôraznenie čo by mal a čo by mohol vykonávať podpredseda VZ ŠRVŠ. Spolupráca 
podpredsedu VZ ŠRVŠ a predsedu VZ ŠRVŠ.   
 
Mgr. Peter Kulan (PU) sa predstavil delegátom a povedal pár slov o tom prečo chce 

kandidovať na funkciu podpredsedu VZ ŠRVŠ. 

Hlasovanie 5: Za podpredsedu VZ ŠRVŠ kandiduje Mgr. Peter Kulan (PU). 
Prítomní: 69 
Za: 49 
Proti: 5 
Zdrţal sa:13 
VZ ŠRVŠ zvolilo za podpredsedu VZ ŠRVŠ Mgr. Petra Kulana (PU). 

 

9. Hlasovanie o zahraničnej pracovnej ceste do  
                               Zagrebu 

 
Tajomníčka pre zahraničie Martina Jurčáková (VŠM) vystúpila a poprosila delegátov, 

aby sa zúčastnili ešte jedného schvaľovania zloţenia zahraničnej pracovnej cesty do 

Zagrebu. 

Tajomníčka pre zahraničie Martina Jurčáková (VŠM) navrhla delegáciu v zloţení 

Katarína Stoláriková (AOS), Martina Jurčáková (VŠM) a nahradníka Frencien Bauer 

(EU BA). 

Hlasovanie 6: Zahraničná pracovná cesta do Zagrebu 
Prítomní: 61 
Za: 43 
Proti: 2 
Zdrţal sa:16 
VZ ŠRVŠ schválilo pracovnú cestu do Zagrebu v zložení Katarína Stoláriková 

(AOS), Martina Jurčáková (VŠM TN) a nahradníka Frencien Bauer (EU BA).  

 

10. List poslanca NR SR Miroslava Beblavého  
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Mgr. Katarína Stoláriková (AOS) oboznámila VZ ŠRVŠ s listom od poslanca NR SR 

Miroslava Beblavého.  

 

Sobota, 19.10.2013 
 
Podpredseda VZ ŠRVŠ Mgr. Peter Kulan otvoril zasadnutie ŠRVŠ. Pokračovanie 

v bode programu „blok otázok“. 

 
11. Blok otázok 
 

Ing. Peter Vrábel (TUKE) otázka smerovaná na tajomníka pre financie Martina 

Kulicha:   „ako sa vysporiadal s vedením učtovnícstva ŠRVŠ, či dostal prístup ku 

všetkým materiálom a dokumentom v oblasti financií. Bude sa predkladať návrh, aby 

rozhodoval tajomník pre financie o všetkých výdavkoch spojených so ŠRVŠ?“ 

Ing. Peter Vrábel (TUKE) otázka smerovaná na predsedníctvo ŠRVŠ: „prečo 

nemáme propagačné materiály?“ 

Tajomník pre financie Martin Kulich (UPJŠ) zdôraznil, „ţe sa na prezentáciu ŠRVŠ 

minulo nula eur.“ 

Tomáš Kováč (STU) otázka smerovaná na všetkých delegátov: „prečo sa tak málo 

komunikuje na intranete.“ 

Ing. Peter Pištek (STU) skonštatoval, ţe „týţdeň daný pre reporty ma riešiť Petra 

Rendková.“ 

Ing. Peter Vrábel (TUKE) otázka smerovaná na predsedníctvo ŠRVŠ: „máme člena 

pre systémove zmeny v školstve, kto to je? Prečo je Juraj Tilesh v organizačnom 

tíme? 

Daniela Skovajsová (ŢU): „Rada by som sa spýtala, koľký z vás propagovali letné 

študentské hry?“ 

Bc. Matúš Michalovič (UK) otázka smerovaná na Martinu Jurčákovú (VŠM): „letné 

hry skončili na tom, ţe bolo prihlásených málo študentov ?„ 
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Ing. Peter Pištek (STU) otázka smerovaná na Radovana 

Lacka (EUBA): „mala sa meniť dotácia na stravu z 1 eura na 80 centov v akom je to 

štádiu?“ 

Ing. Peter Vrábel (TUKE) otázka smerovaná na Martina Kulicha (UPJŠ): „môţeme sa 

konečne dopracovať ku komplexnej správe o stave financií? Myslím tým jednotlivé 

poloţky v účtovnej knihe. Otázka pre predsedníctvo ŠRVŠ čaká nás akreditácia ako 

dopadlo pripomienkovanie? Mali sme projekt, ktorý robil Martin Angelovič, ako na 

tom stojí tento projekt? Bude sa v tejto veci ešte niečo riešiť?“ 

Tomáš Kováč (STU) otázka smerovaná na predsedníctvo ŠRVŠ: ADS nám pomáha 

čo sa týka doktorandov. Oni nemôţu mať peniaze z ministerstva. Je moţné ich 

zahrnúť do nášho rozpočtu? 

Ing. Peter Vrábel (TUKE) otázka pre Mgr. Igora Doboša (PeVŠ): „plánuješ zefektívniť 

prácu vo vnútorných záleţitostiach?   

Tomáš Kováč (STU) otázka smerovaná na predsedníctvo ŠRVŠ: prečo bola Katarína 

Stoláriková v Poprade ako hosť ŠRVŠ? 

Predseda VZ ŠRVŠ RNDr. Martin Babič (UK) vystúpil pre nevhodné správanie 

delegátov a podotkol, ţe takéto správanie v nočných hodinách nie je prínosom pre 

ŠRVŠ. Vyzval delegátov, aby svoje správanie kontrolovali.  

Marek Lavčák (TUKE) otvoril krátku diskusiu k téme AZU Big day. Bol pohoršený ako 

AZU nebolo propagované medzi delegátmi ŠRVŠ, tieţ sa ponúkol, ţe pomôţe 

v rámci AZU aj s propagáciou ŠRVŠ. 

Bc. Matúš Michalovič (UK) otázka smerovaná na predsedníctvo ŠRVŠ: „bola 

vytvorená a schválená delegácia, ktorá sa mala stretnúť s ministerstvom ohľadne 

odvodov. Čo sa stalo, ţe sa stretnutie nekonalo? Bude sa s tym niečo robiť? 

Mgr. Katarína Stoláriková (AOS) podotkla, ţe dostali od ministerstva návrh na 

stretnutie no je potrebné ešte zozbierať údaje. 

Ing. Zuzana Halušová predstávila VZ ŠRVŠ OZ ŠRVŠ a organizáciu Intenda.  

Ing. Peter Pištek (STU) otázka smerovaná pre Ing. Zuzanu Halušovú: „Prečo ste 

neprijali do OZ ŠRVŠ bývalú podpredsedníčku VZ ŠRVŠ. Všetci by tam mali byť!“ 
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Ing. Peter Vrábel (TUKE) podotkol, ţe „ŠRVŠ nie je naviazaná na OZ ŠRVŠ a ak 

nevie ŠRVŠ podporiť bývalú podpredsedníčku, tak tam nema právo byť nikto.“ 

12. Prezentácia o pracovnej ceste ESC 26 
 

Frencien Bauer (EUBA) a Karolína Kabátová (TRUNI) odprezentovali pracovnú cestu 

v Litve.  

13. Prezentácia Mgr. Maroša Kormana o ESU 
 
 

Mgr. Maroš Korman (ESU) odprezentoval základné informácie o ESU. 

• Čo je ESU? 

• Kto je a kto nie je politik. 

• Koho sa týka vzdelanie. 

• Verejné financie. 

• Rozdelenie organizácií. 

• Hodnotenie profesorov. 

 

14. Prezentácia Martiny Jurčákovej (VŠM)  
                  a Juraja Tilesha o BM 

 

Martina Jurčáková (VŠM) tajomníčka pre zahraničie odprezentovala prípravu BM, 

ktorá sa bude konať na Slovensku s podporou Ministerstva školstva vedy výskumu 

a športu a Österreichischen HochschülerInnenschaft (Rakúskej študentskej únie 

ÖH). 
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15. UniApps sa stal novým partnerom ŠRVŠ 

 

Ondrej Holba predstavil spoločnosť a projekt UniApps. 

Spolupráca spočíva v spoločnom postupe pri tvorbe mobilných rozhraní formou 

natívnych aplikácií pre mobilné zariadenia k akademickým informačným systémom 

vysokých škôl  v rámci projektu UniApps. 

 
Hlasovanie 7: Spolupráca s UniApps 
Prítomní: 59 
Za: 56 
Proti: 1 
Zdrţal sa:2 
 

VZ ŠRVŠ scháluje memorandum o spolupráci pri tvorbe aplikácií s UniApps. 

 

16. Výber členov do kontrolnej rady ŠRVŠ 
 

Za kandidátov na členov do kontrolnej rady ŠRVŠ sa prihlásili Peter Olexa (TUKE), 

Mária Čajková (VŠEMS) a Ján Jedinák (STU). 

Hlasovanie 8: Hlasovanie na výber členov do kontrolnej rady ŠRVŠ. 
Prítomní: 71 
Peter Olexa: 52 
Mária Čajková: 38 
Ján Jedinák: 22 
 

VZ ŠRVŠ volí za členov do kontrolnej rady ŠRVŠ Petra Olexu (TUKE) a Máriu 

Čajkovú (VŠEMS). 
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17. ADS (Asociácia doktorandov Slovenska) 
 

PhDr. Veronika Trstianska PhD. predstavila ADS 

 

• Čo je ADS? 

• Memorandum o spolupráci s AZU 

• Klub dekanov SR 

• Príprava Slovenského doktorandského fóra 

• Riešenie problémov doktorandov 

• Pomoc pri pripomienkovaní dokumentu o stave školstva 

 

18. Výstupy z WG (Pracovné skupiny ŠRVŠ) 
 
Martina Jurčáková (VŠM) – Zahraničné záleţitosti 
 
• Rozdelenie úloh medzi členmi zahraničných záleţitostí 

• Zmena pri voľbe kandidátov na zahraničné pracovné cesty 

• Predstavenie skupín pracovných ciest (Povinné, Nepovinné...) 

 

Petra Rendková (TUNI) – PR 

• Bulletin 

• Stan a propagačné materiály 

• Rozdelenie úloh 

 

Martin Kulich (UPJŠ) – Finančné záleţitosti 

• Rozpočet 

• Riešenie odvodov 

• Dotazník 
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Mgr. Dávid Palaščák (PU) – Akademické záleţitosti 

• Stanovisko ŠRVŠ k rozpočtu 

• Postavenie doktorandov na Slovensk 

• Pripomienkovanie novely zákona 

Radovan Lacko (EUBA) – Sociálne záleţitosti 

• ISIC (Ján Jedinák)  

• EUNIS v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu, nové 

uznesenia zo zasadnutia 

• Delegácia ŠRVŠ na téme odvodov v zloţení Rastislav Kulich (UPJŠ), Daniela 

Skovajsová (ŢU), Ing. Peter Pištek (STU), Radovan Lacko (EUBA) k dátumu 28.10 

alebo 5.11.2013.  

• Projekt študentské domovy a jedálne 

• Príprava formuláru a jeho vypĺňanie 

Bc. Matúš Michalovič (UK) – Vnútorné záleţitosti 

• Etický kódex 

• Ombudsman – lepšia moţnosť kontaktovania 

• Vnútorné dokumenty 

 
 

19. Projekt Vysoké školy ako motory rozvoja  
                 vedomostnej spoločnosti 

 

Tomáš Kováč (STU) predstavil projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti.  

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého 

cieľom je prispôsobenie vysokoškolského štúdia reálnym potrebám trhu práce má za 

sebou zatiaľ len niekoľko mesiacov existencie a uţ dosahuje svoje prvé ciele. 

Ponuky praxe pre študentov pribúdajú kaţdý deň a študenti sa môţu prihlasovať na 

dlhodobú prax s podporou národného projektu prostredníctvom web stránky 

www.vysokoskolacidopraxe.sk. 

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/
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20. Študentský ombudsman 
 

Tajomník pre vnútorné záleţitosti Mgr. Igor Doboš (PeVŠ) odprezentoval činnosť 

študentského ombudsmana a navrhol voľbu asistenta ombudsmana. 

 

VZ ŠRVŠ navrhlo Mgr. Igora Doboša ako asistenta ombudsmana. 

Hlasovanie 9: Hlasovanie o asistentovi Ombudsmana 
Prítomní: 74 
Za: 53 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 21 
 

VZ ŠRVŠ schvaľuje Mgr. Igor Doboš (PeVŠ) za asistenta študentského 

ombudsmana bez nároku na honorár. 

 

21. Stanovisko ŠRVŠ k návrhu štátneho rozpočtu SR  
                                   na rok 2014 

 

Mgr. Dávid Palaščák (PU) predniesol VZ ŠRVŠ stanovisko ŠRVŠ k návrhu štátneho 

rozpočtu SR na rok 2014.  

 

Hlasovanie 10: Hlasovanie o schválení návrhu stanoviska ŠRVŠ k rozpočtu SR na 
rok2014 
 
Prítomní: 69 
Za: 66 
Proti: 0 
Zdrţal sa: 3 
 

VZ ŠRVŠ schvaľuje stanovisko ŠRVŠ k návrhu štatneho rozpočtu SR na rok 2014. 

Predseda VZ poďakoval delegátom ŠRVŠ za účasť na valnom zhromaţdení 

a ukončil. 


