
Predsedníctvo ŠRVŠ 18.01.2014 (sobota) 

Prítomní delegáti :  

 Katarína Stoláriková (predseda ŠRVŠ),  

 Daniela Skovajsová (podpredseda ŠRVŠ),  

 Martin Babič (predseda VZ),  

 Martina Jurčáková (tajomník pre zahraničie),   

 Dávid Palaščák (tajomník pre akademické záležitosti),  

 Martin Kulich (tajomník pre financie),  

 Petra Rendková (tajomník pre vzťahy s verejnosťou) 

 Radovan Lacko (tajomník pre sociálne záležitosti) 

Hostia: 

 Veronika Trstianska (predsedníčka ADS) 

 Jana Gasperová (členka ESN) 

 Simona Ježíková(prezidentka ESN) 

 

1.Otvorenie predsedníctva ŠRVŠ 

-naplánovanie ďalšieho predsedníctva na 20.02.2014 

-informácia o nasledujúcom VZ ŠRVŠ 

 

2.Delimitácia UIPŠ pod CVTI SR (www.cvtisr.sk) 

-možnosť využívania vedeckej knižnice CVTI SR 

-možnosť tlače materiálov (za cenu nákladov- mzda, toner, papier) 

-cestovné príkazy musia byť zaevidované v centrálnej evidencii CP u pani Koprdovej ešte pred 

pracovnou cestou, aby mohli  byť preplatené 

-informácia o e-maily zaslanom pri probléme sťahovania kancelárie ŠRVŠ projektovej manažérke NP 

VŠ ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

 

3.Zmena fakturačných údajov 

-Fa údaje: Centrum vedecko-technických informácií SR , Študentská rada vysokých škôl, Lamačská 

cesta 8/A, IČO 00151882, DIČ 2020798395 (zatiaľ, ešte nie je definitívna) 

-Korešpondenčná adresa: Študentská rada vysokých škôl , Centrum vedecko-technických informácií 

SR , Lamačská cesta 8/A, P.O.BOX 458, Bratislava 814 99 



 

4.Výročná správa ŠRVŠ za rok 2013 

-priebežne bude doplnená v priebehu januára a začiatku februára, prerokovaná a uzavretá na 

februárovom predsedníctve, zaslaná a následne pripomienkovaná na VZ ŠRVŠ, schvaľovaná buď na 

VZ alebo per rollam  

 

5.Plán práce ŠRVŠ na rok 2014 

-Prebranie bodov a dopísanie pripomienok do plánu práce  

- po odhlasovaní predsedníctvom bude  zaslaný delegátom ŠRVŠ na pripomienkovanie a odhlasovanie  

per rollam  (najbližšie VZ je príliš neskoro) 

 

6.MPSVaR SR 

-čakáme na termíny stretnutia 

-keď budeme mať termíny, budú vytvorené delegácie (zodpovedá R. Maroš a R.Lacko)  

 

7.ESU BM 66 

-projekt BM 66 na Slovensku a jeho pokračovanie v organizácií??????? 

-rozpracovanie plánu na BM 66 

 

8.Projekt CoSMiCe 

-informácia podaná všetci dostali na VZ 

 

9.Tajomník pre akademické záležitosti 

-stretnutie senátorov: - jednalo by sa o 6 prednášok s diskusiou  

-dátum: 03.04.2014 (doriešiť lepší dátum D.Palaščák) 

-počet ľudí: 2 za univerzitu 

 

10.Tajomník pre sociálne veci 

-naplánovanie stretnutia s prof.Plavčanom ku štatútu študenta 



-kto všetko má byť na stretnutí 

-riešenie aktualít s ISIC preukazom 

 

11.Tajomník pre financie 

-cestovné príkazy  na PC vystaviť najneskôr 5 dní vopred 

- cestovné príkazy   na ZCP vystaviť  najneskôr 10dní vopred 

-zosúladenie smerníc s CVTI SR 

-podpisové právo na žiadanky – predseda VZ, predseda ŠRVŠ, tajomník pre financie 

 

12.Tajomník pre PR 

-hlásenie odberu bulletinov s určením na podujatie 

-osloviť sponzorov spoločne s tajomníkom pre financie (kontakty nadviazané v minulosti) 

-žiadosť o objednávku na PR predmety po položkách  

- tlačivá na prieskum trhu 

-zhromaždenie informácií týkajúcich sa KU 

-schválenie smernice o použití oficiálneho loga ŠRVŠ 

 

13.Tajomník pre zahraničie 

-body boli prebraté v predchádzajúcich bodoch (BM, CoSMiCe) 

 

14.Zodpovedné štúdium II  

-plán pre 70 ľudí  

-predbežne na univerzite v Žiline 

 

15. Spolupráca s ADS 

-informácia o voľbách do správnej rady 

-plán 2.doktorandskej konferencie (plánovaná na východnom Slovensku) 



-medzinárodná konferencia so SRK – v rámci ktorej bude prizvaná aj ŠRVŠ 

-súčasný počet členov : 800 

 

16.Spolupráca s ESN 

-plán osláv 10.výročia ESN  (termín: prelom apríl/máj) 

-účasť na festivale pohoda Trenčín 

-návrh na možnosť podpísania memoranda s ESN 

- pomoc s riešením problémov členov ESN, nadviazanie lokálnych kontaktov medzi ESN a ŠRVŠ 

 

17.Rôzne 

- Martina Jurčáková – Benefičný koncert a propagácia formou našich kanálov 

-Katarína Stoláriková – riešenie podrobností ohľadne manifestu 

 


