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1 Otvorenie zasadnutia 

Predseda VZ ŠRVŠ SR, Martin Babič, privítal delegátov a otvoril zasadnutie  

Valného zhromaždenia ŠRVŠ Hotel ASTRUM Laus****, Levice. 

Celkový počet mandátov: 107 

Celkový počet prítomných delegátov: 86 

Celkový počet hostí: 2 

Ospravedlnení delegáti: 19 

Neospravedlnený delegáti: 8 

1.1 Schválenie programu a návrhy na zmenu. 

Hlasovanie č.1: Schválenie programu VZ ŠRVŠ, Levice 21.-23.2.2014:  

Výsledky hlasovania č.1: 

Prítomní: 66 

Za: 60 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený program zasadnutia. 

1.2 Schválenie zapisovateľa  

Hlasovanie č.2 : Za zapisovateľa bol navrhnutý Peter Vrábel. 

Výsledky hlasovania č.2: 

Prítomní: 62 

Za: 62 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľa Petra Vrábela. 
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1.3 Voľba overovateľov zápisnice  

Hlasovanie č.4 : Za overovateľov zápisnice boli navrhnutý 

1. Marek Lavčák 

2. Matúš Michalovič 

Výsledky hlasovania č.3: 

Prítomní: 62 

Za: 62 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Mareka Lavčáka a Matúša Michaloviča. 

1.4 Procedurálny návrh č.1 

Žiadosť o rozposlanie zápisnice VZ ŠRVŠ z Jasná, Hotel JUNIOR *** 6. –8. 12 2013 

Hlasovanie č.4 : Procedurálny návrh. 

Výsledky hlasovania č.2: 

Prítomní: 62 

Za: 62 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený procedurálny návrh. 
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2 Správa o činnosti predsedníctva 

2.1 Činnosť predsedníctva Valného Zhromaždenia ŠRVŠ 

Martin Babič prezentoval hlavné body činnosti:  

 Organizácia zasadnutia VZ ŠRVŠ v termíne 21.-23.02.2014 

 Komunikácia s hotelom, nahlasovanie počtu delegátov, strava, ubytovanie. 

 Komunikácia s tajomníkmi pri príprave programu na Valné zhromaždenie. 

 Príprava programu, oslovovanie hostí na nasledujúce Valné zhromaždenie  

 Poslanie pokynu na doplňujúce voľby na obsadenie uvoľnených miest. 

Podľa dodatku schváleného Valným zhromaždením dňa 11.5.2013: 

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

zhromaždeniach za akademický rok: 

Jana Slažneva – UK 

Katarína Chrenková – VŠ v Sládkovičove 

Monika Jankovičová – DTI 

Jana Gajdošová – Vysoká škola bezp. Manažérstva Ke 

Ondrej Zoričák – TUKE 

Vladimír Zoričák – UPJŠ 

Róbert Tadeo – Akadémia médií v Bratislave 

Adam Augustín -UMB 

Výzva pre doplňujúce voľby: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Akadémia policajného zboru v Bratislave 

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

Vysoká škola v Sládkovičove 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach 
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2.1.1 Hlasovanie Per rollam č.26 

 Valné zhromaždenie schvaľuje memorandum o spolupráci medzi akreditačnou 

komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej republiky a Študentskou radou vysokých 

škôl. 

Priebeh hlasovania: 

ZA  60                        PROTI   0                ZDRŽAL SA  2  

Návrh bol schválený hlasovaním Per rollam č.26. 

2.2 Martin Babič sa vzdal mandátu predsedu 

Martin Babič sa vzdal postu predsedu VZ ŠRVŠ a  VZ ŠRVŠ bude viest podpredseda 

VZ Peter Kulan v súlade s rokovacím poriadok ŠRVŠ. 

2.3 Činnosť predsedníctva ŠRVŠ 

2.3.1 Činnosť predsedníčky ŠRVŠ 

Katarína Stoláriková prezentovala hlavné body činnosti:  

 Dokumentácia a spolupráca na presune pod nadriadený orgán Centrum 

vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

 Spolupráca s akreditačnou komisiou v rámci komplexnej akreditácie ktorá 

bude prebiehať v druhom polroku 2014. 

 Aktívna spolupráca a stretnutia: 

o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

o Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

o Fínska ministerka školstva a vedy 

 Dohoda o spolupráci s riaditeľom CVTI SR. 

 Spolupráca a riešenie otázok - Fond na podporu vzdelávania 
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2.3.2 Procedurálny návrh č.2  

Valné zhromaždenie ŠRVŠ ukladá povinnosť každému 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. 

Hlasovanie č.5 : Procedurálny návrh. 

Výsledky hlasovania č.5: 

Prítomní: 62 

Za: 62 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený procedurálny návrh. 

2.3.3 Činnosť podpredsedníčky ŠRVŠ 

Daniela Skovajsová prezentovala hlavné body činnosti:  

• Príprava tréningu Zodpovedné štúdium 2 v termíne 5.-8.4.2014 

• Zvyšovanie  kvality vysokoškolského vzdelávania 

• Príprava Týždňa zodpovedného štúdia na ŽU 

• Pokračovanie v riešení problémov doktorandov načrtnutých na stretnutí 

ADS a doktorandov ŽU v decembri 

• Riešenie individuálnych problémov a otázok študentov 

• Študijné a pracovné povinnosti ŠRVŠ 

2.4 Činnosť tajomníka pre pre finančné záležitosti 

Martin Kulich prezentoval hlavné body činnosti:  

 Presunutie agendy z UIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva) na CVTI 

(Centrum vedecko- technických informácií). 

 Prieskum a spracovanie dotazníka pre odvody študentov. 
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2.4.1 Demisia tajomníka pre finančné záležitosti  

Tajomník pre finančné záležitosti predložil demisiu. Hlavným predmetom demisie 

boli osobné dôvody. 

2.5 Činnosť tajomníka pre akademické záležitosti 

Dávid Palaščák prezentoval hlavné body činnosti: 

• Účasť na riadnom zasadnutí Akreditačnej komisie v Bratislave. 

• Pracovné stretnutie delegátov v Trenčíne. Predmetom stretnutia bola 

definícia čo nám vadí na vysokom školstve na Slovensku a návrh riešení 

niektorých problémov. 

• Zorganizovanie stretnutia vedenia univerzity s členmi študentských častí 

senátov fakúlt, univerzity, ŠRVŠ na domácej univerzite. 

Tajomník vyjadril prosbu na delegátov aby mali v rámci WG Akademické záležitosti 

aspoň jedného aktívneho člena. Činnosť tajomníka pre sociálne záležitosti 

2.6 Činnosť tajomníka pre vnútorné záležitosti 

Igor Doboš sa ospravedlnil za neprítomnosť na VZ ŠRVŠ v Leviciach z dôvodu 

študijného vyťaženia (rigorózna práca). 

2.7 Činnosť tajomníka pre sociálne záležitosti 

Radoslav Lacko prezentoval hlavné body činnosti: 

 Zameranie činnosti na sociálne podmienky vysokoškolákov, zamestnanosť 

a práva študentov 

 Uskutočniť všetky plánované rokovania s MPSVaR SR 

 Transfer agendy sociálnych štipendií pod ÚPSVaR SR 

 ISIC – presadenie loga ŠRVŠ na karte, rokovanie o prípadnom navýšení 

ceny o príspevok na chod ŠRVŠ 
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2.8 Činnosť tajomníčky pre zahraničie 

Martina Jurčáková prezentovala hlavné body činnosti: 

 Príprava Board Meeting: 27.4. - 3.5.2014 príchod delegátov 26.4.2014 

 Manifest, výzva na ESC 27 

 Mením svet – Participujeme (konferencia) 

 Mapping Cosmice   

 „Vote for Education“ - zameraný na vzdelávanie a rozširovanie myšlienok 

vzdelávania  

 Finálny seminár k projektu SAGE  

 Diskusie na témy ohľadom volieb do EP spojenými so vzdelávaním 

 Tlačová správy na www.srvs.sk 

2.9 Činnosť tajomníčky pre vzťahy s verejnosťou 

Petra Rendková sa ospravedlnila a presunula svoju prezentáciu ku výstupom 

z pracovných skupín. Správa o činnosti lokálnych skupín 

2.10 Kontrolná rada Študentskej rady vysokých škôl 

Dňa 20.2.2014 prebehlo stretnutie kontrolnej komisie. Prítomní členovia kontrolnej 

komisie Marek Lavčák, Peter Olexa, Dominika Oselská, Katarína Burdelová. 

Záznam o zistených nedostatkoch počas kontroly: 

 Chýbajú kompletné dokumenty o financiách za rok 2013. 

 Chýba správa o činnosti predsedu ŠRVŠ za rok 2012 a 2013. 

 Chýba podpísaná zmluva so študentským ombudsmanom. 

 Chýba správa o činnosti ombudsmana.  

 Chýba memorandu o spolupráci s ADS. 

Vyjadrenie kontrolnej rady:  Členovia kontrolnej rady vyjadrujú znepokojenie nad 

riadením organizácie. Chýbajúca dokumentácia jasne prezentuje nezodpovednosť 

predsedníctva ŠRVŠ. Vyzývame predsedníctvo ŠRVŠ aby nedostatky odstránilo 

v opačnom prípade navrhneme VZ ŠRVŠ  nápravné opatrenia. 
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3 Priebeh zasadnutia ŠRVŠ 

3.1 Prekladanie kandidátok – doplňujúce voľby 

Podpredseda VZ Peter Kulan vyhlásil predkladanie kandidátok na post predsedu VZ 

ŠRVŠ a na post tajomníka pre finančné záležitosti. 

3.2 Board Meeting (BM) 27.4. - 3.5.2014 

Martina Jurčáková prezentovala BM informovala o postupoch v príprave 

významného podujatia. Vysvetlila vzniknuté problémy a prizvala delegátov na 

intenzívnejšiu spoluprácu. Informovala o riadení BM a odpovedala na položené otázky. 

Výzva pre delegátov na zapracovanie v rámci projektu Mapping Cosmice do 1.3.2014. 

3.3 Projekt o zahraničných stážach - individuum.com 

Ide o projekt na preklenutie priepasti medzi študentmi, absolventmi a podnikovou 

sférou. V čase rastúcej nezamestnanosti mladých ľudí a ekonomickej neistoty sa projekt 

individuum.com poskytnúť základné informácie a služby pre firmy, ktoré hľadajú nových 

talentovaných študentov a absolventov. Projekt má byť nápomocný pri prvých krokoch do 

profesijného a firemného sveta. Viac na www.individuum.com  

3.4 ESN: Kampaň "Manifest" podpora pre eurovoľby 

Simona Ježíková prezidentka ESN (Erasmus Student Network) Slovakia  informovala 

VZ o práci ESN a o Kampani eurovoľby, ktorá sa týka volieb do európskeho parlamentu. 

Navrhla úzku spoluprácu a participáciu na projekte. Prínosom pre obe organizácie bude 

popularizácia a podpora mladých. 

3.5 Delegát Rady pre Erasmus 

Frencien Bauer informoval o novinkách v rámci rady pre Erasmus. Hlavnou a 

najdôležitejšou informáciou je  nová kategorizácia podpory Erasmus stáži. Mesačné 

výdavky sú kategorizované od 350 - 450 Eur podľa danej krajiny. Taktiež rada pre 

Erasmus schválila zvýšenie príspevku o 100 Eur pre študentov poberajúcich sociálne 

štipendium. 

http://www.individuum.com/
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3.6 Schválenie delegácie na ESC  

Hlasovanie č.6 : VZ ŠRVŠ schvaľuje zloženie delegácie na ESC: 

Martina Jurčaková 

Katarína Stolariková 

Výsledky hlasovania č.6: 

Prítomní: 71 

Za: 59 

Proti: 9 

Zdržal sa: 11 

VZ ŠRVŠ schválilo zloženie delegácie na ESC. 

3.7 Predstavenie činnosti jednotlivých pracovných skupín ŠRVŠ 

Peter Kulan informoval o jednotlivých pracovných skupinách ŠRVŠ a vyzval na 

zaradenie každého delegáta. Zoznam pracovných skupín: 

 Akademické záležitosti 

 Finančné záležitosti 

 Práca s verejnosťou 

 Sociálne záležitosti 

 Vnútorné záležitosti 

 Zahraničné záležitosti 
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4 Návrh metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým 

školám 2014 

Peter Kulan privítal hostí a otvoril diskusiu k návrhu metodiky rozpisu dotácií 

verejným vysokým školám 2014. Zoznam hostí: 

 prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc., - generálny riaditeľ sekcie vysokého 

školstva MŠVVaŠ SR. 

 Mgr. Jozef Jurkovič - riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania. 

 PhDr. Annou Čekanovou, PhD.  - podpredsedníčkou Rady vysokých škôl SR 

Mgr. Jozef Jurkovič informoval že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky predložilo podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrh 

Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2014 a 

rozpisu dotácií jednotlivým verejným vysokým školám na vyjadrenie reprezentáciám 

vysokých škôl. 

prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. informoval o cieľoch danej metodiky hľadiska 

napredovania vysokých škôl. Zameranie metodiky ako aj jeho účel má podporiť dotácia na 

výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť. Taktiež spomenul zvýšenú dotácia na 

sociálnu podporu študentov. Ktorú by bolo vhodné presunúť pod Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aby tento faktor neskresľoval reálnu 

podporu vysokého školstva. 

Podpredsedníčka Rady vysokých škôl PhDr. Anna Čekanová,PhD prezentovala názory 

RVŠ na  Financovanie vysokých škôl: 

 RVŠ vyjadruje nespokojnosť. Rozpočet nielenže nevytvára podmienky na rozvoj 

VŠ, ale hrozý že viaceré VŠ nebudú mať financie ani na základné pokrytie 

hlavných činností. 

 Dôrazne žiadame prehodnotiť Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 

2016 pre vysoké školy tak, aby bol naplnený záväzok vlády SR, že vysokoškolské 

vzdelávanie a veda na vysokých školách sú spoločenskou a politickou prioritou. 
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4.1 Diskusia k metodike rozpisu dotácií 

Otázka č.1 Marek Lavčák: Aká je právna a legislatívna činnosť akreditačnej komisie? 

Odpoveď: prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. 

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky definuje kritéria a 

vyjadrenia ktoré schvaľuje Ministerstvo školstva. 

Otázka č.2 Peter Pištek: Bolo by možné pozmeniť kategórie jednotlivých článkov a ich 

koeficienty?   

Odpoveď: Mgr. Jozef Jurkovič 

Predložili sme metodiku podľa vypracovanej správy. Privítame pripomienky ktoré 

prehodnotíme. 

Otázka č.3 David Palaščák: Je vhodné zaradenie VŠ do finančnej kategórie na základe 

hodnotenia akreditácie? Ide o školu ako takú. 

Odpoveď: prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. 

V súčasnosti sa usilujeme o kategorizáciu vysokých škôl ABC ktorá sleduje aj rast 

a úspešnosť danej vysokej školy. 

Odpoveď: Mgr. Jozef Jurkovič 

Vysoké školy už sledujeme aj z hľadiska úspechu jednotlivých fakúlt. Metodika 

prerozdelenia je náročný proces ktorý ovplyvňuje niekoľko faktorov. 

Otázka č.4 Marek Lavčák: Je už rozpracovaný dokument racionalizácie VŠ ako je 

nastavené financovanie? 

Odpoveď: prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. 

V súčasnosti pripravujeme novú komplexnú akreditáciu. Zároveň riešime podnety aj 

v oblasti vedy a techniky  kde vznikajú rôzne problémy financovania.  

Otázka č.5 Marek Lavčák: Ako dosiahneme Európske požiadavky, resp. štandardy 1 % z 

HDP a kde vidíte príležitosti? 

Odpoveď: prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. 

V pripravenej metodike sme sa zamerali smerom k výdavkom na vedu a výskum, inovácie a 

finančné rezervy. Vysoké školy musia reflektovať na viaceré možnosti financovania zo 

strany vlastného podnikania či finančných grantov. Sme plne otvorený pre dialóg o 

podpore a rozvoji vysokého školstva. 
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5 Projekt: Bez nenávisti na internete 

Andrej Bencel prezentoval kampaň „Bez nenávisti na internete“ Cieľom kampane je 

zastaviť šírenie netolerancie na internete. Poukazovať treba predovšetkým na demokraciu 

a ľudské práva. Vychádza v rámci kampane Rady Európy NO HATE SPEECH 

MOVEMENT na základe stupňujúceho sa negatívneho trendu výskytu hatespeech na 

internete. Hlavné ciele kampane: 

 Zvýšiť povedomie o prejavoch netolerancie na internete. 

 Podporovať mladých ľudí v zastávaní sa ľudských práv v internetovom i v 

reálnom svete. 

 Znížiť mieru tolerancie k nenávisti komunikovanej na internete. 

 Mobilizovať, školiť mládežníckych pracovníkov na internete v oblasti 

ľudských práv. 

 Mapovať prejavy netolerancie na internete a propagovať nástroje. 

 Prejaviť podporu a solidaritu tým, ktorí sa stali terčom prejavov 

netolerancie na internete. 

 Zasadzovať sa o dosiahnutie konsenzu a o rozvoj nástrojov európskej 

politiky, ktorými je možné bojovať proti prejavom netolerancie. 

 Vyvinúť formy účasti mládeže (participácia) na internete a internetového 

občianstva. 

Ako sa zapojiť, resp. čo robiť?  

Preberajte všetky informácie, ktoré sa po internete šíria KRITICKY, filtrujte 

a overujte . Zmeňte si titulnú fotku alebo profilovú na FB a staň sa propagátorom kampane. 

Napíš a pošli blog o téme nenávisti na internete. Nahlasuj a odstraňuj hatespeech na 

internete. Príď na akciu kampane. Lajkni nám fanpage a čekuj aktuálne výzvy čo môžeš 

spraviť. 

Všetky info, čo robiť, noviny, kontakty nájdete na  

www.beznenavisti.sk  

Andrej Bencel: andrej.bencel@minedu.sk  

Viera Tomanicova: viera.tomanicova@gmail.com  

http://www.beznenavisti.sk/
mailto:andrej.bencel@minedu.sk
mailto:viera.tomanicova@gmail.com
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6 Vývoj vzdelanosti v SR a jeho dopad na TRH PRÁCE 

Akademická rankingová a ratingová agentúra ktorú zastupoval a prezentoval Doc. 

RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. 

NEGATÍVA A RIZIKÁ SÚČASNÉHO STAVU VYSOKÉHO ŠKOLSTVA 

1. Zle používaný bolonský proces 

2. Homogénny systém vysokých škôl 

3. Archaická etatizácia  

4. Nesprávny a nedostatočný systém financovania vysokých škôl.  

5. Pretrvávajúce amatérske riadenie vysokých škôl  

VÝCHODISKÁ A NÁVRHY RIEŠENÍ  

1. Reformovať realizáciu bolonského procesu 

2. Deetatizovať diplomy a tituly 

3. Zaviesť povinnú starostlivosť o kvalitu podľa EU návodov a štandardov 

4. Zmeniť súčasné financovanie VŠ a podporiť  ostatné zdroje VŠ 

5. Reformovať autonómiu vysokých škôl 

 

Zabezpečiť nezávislosť a profesionálny výkon Akreditačnej komisie cestou zriadenia 

nezávislej odbornej profesionálnej organizácie mimovládneho charakteru s vylúčením 

konfliktu záujmov. 

Otvoriť priamu podporu vysokých škôl podnikateľskému a ostatným sektorom 

kvantifikovaným zaradením tejto podpory medzi nákladové položky firiem. 

Opustiť tzv. normatívne financovanie vysokých škôl podľa počtu študentov 

a nahradiť ho modelom založenom na doložených ekonomických a personálnych 

nákladoch skutočne používaného kurikula v jednotlivých študijných odboroch na 

jednotlivých školách. 

Diskusia k vývoju vzdelanosti. 
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7 Dotácia pre VŠBM na financovanie projektu 

Predsedníčka ŠRVŠ predložila návrh Ministra školstva na udelenie dotácie. Podľa § 

107 ods. 2 v spojení s § 91 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám predkladám na vyjadrenie 

návrh na udelenie dotácie na rozvoj Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v 

Košiciach. Ide o financovanie rozvojového projektu podaného v rámci výzvy v roku 2013. 

Samotný návrh na udelenie dotácie je zverejnený na Portáli právnych predpisov: 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?matEID=6853  

Hlasovanie č.6 : VZ ŠRVŠ schvaľuje udelenie dotácie pre VŠBM 

Prítomní: 66 

Za: 41 

Proti: 6 

Zdržal sa: 19 

VZ ŠRVŠ schválilo dotáciu pre VŠBM na financovanie projektu. 

7.1 Procedurálny návrh č.3  

Vypustenie bloku otázok z oficiálneho programu VZ ŠRVŠ v Leviciach. 

Hlasovanie č.7 : VZ ŠRVŠ schvaľuje procedurálny návrh č.3 

Prítomní: 67 

Za: 63 

Proti: 3 

Zdržal sa: 1 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený procedurálny návrh. 

 

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?matEID=6853
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8 Pripomienky k metodike rozpisu dotácií 

PRIPOMIENKY ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL K METODIKE ROZPISU 

DOTÁCIÍ VEREJNÝM VYSOKÝM ŠKOLÁM PRE ROK 2014 

Navrhujeme: 

1. Korigovať vzájomné pomery vo výkonoch vysokých škôl (čl. 17) nasledovne 

(upraviť vetu): 

 Výkony vysokých škôl v jednotlivých skupinách publikácií sa zohľadnia 

nasledujúcimi váhami: skupina A1 váhou 2/9, skupina A2 váhou 2/9, 

skupina B váhou 1/3 a skupina C váhou 2/9. 

2. Korigovať vzájomné pomery vo výkonoch vysokých škôl (čl. 17) nasledovne: 

 Váhy skupín publikácií A1, B a C (v prípade skupiny C sa berú do úvahy 

len vymenované publikácie vedeckého charakteru) podľa prílohy č. 4 sú v 

pomere 0,3, 0,55, a 0,25, publikácie v skupine A2 sa nezohľadňujú. 

3. Významne znížiť sumu určenú v bode 34b a presunúť zdroje do kapitálových 

výdavkov bod 46 

Hlasovanie č.8 : VZ ŠRVŠ schvaľuje predložené pripomienky k metodike rozpisu dotácií.  

Prítomní: 70 

Za: 62 

Proti: 2 

Zdržal sa: 1 

VZ ŠRVŠ schválilo predložené schvaľuje stanovisko k článku. 
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9 Stanovisko ŠRVŠ k článku o škandále na UMB BB 

Hlasovanie č.9 : VZ ŠRVŠ schvaľuje stanovisko ŠRVŠ k článku o škandále na UMB BB  

Prítomní: 70 

Za: 56 

Proti: 0 

Zdržal sa: 14 

VZ ŠRVŠ schválilo predložené schvaľuje stanovisko k článku. 

Možno priložiť stanovisko? Aspoň ako prílohu 

9.1 Doplňujúce voľby na tajomníka pre finančné záležitosti 

Hlasovanie č.10 : Viera Tomaničová kandiduje (ako jediný kandidát) na post tajomníka 

pre finančné záležitosti. 

Prítomní: 70 

Za: 66 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 

VZ ŠRVŠ schválilo Viera Tomaničovú za tajomníčku pre finančné záležitosti.  

9.2 Doplňujúce voľby do právnej komisie 

Hlasovanie č.11 :  Do právnej komisie kandidujú traja členovia: 

Karolína Kabátová, Tomáš Charvát, Michal Čief 

Prítomní: 67 

Za: 67 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ jednohlasne schválilo Karolínu Kabátovú, Tomáša Charváta a Michala Čiefa za 

členov právnej komisie.  
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9.3 Uznesenie o použitý loga ŠRVŠ 

Hlasovanie č.12 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje uznesenie, že o použitý logá rozhoduje 

tajomníčka pre vzťahy s verejnosť 

Prítomní: 69 

Za: 68 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

VZ ŠRVŠ schválilo uznesenie, že o použitý logá rozhoduje tajomníčka pre vzťahy 

s verejnosť. 

9.4 Sankcie za nedodržanie nariadení 

Hlasovanie č.13 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje aby tajomník pre vnútro spolu s právnou 

komisiou vypracoval doplnenie štatút o sankcie za nedodržanie tajomník pre vnútro v 

súčinnosti s právnou komisiou doplnia sankciu za nedodŕžanie nariadení do najbližšieho 

zasadnutia ŠRVŠ. 

Prítomní: 67 

Za: 64 

Proti: 1 

Zdržal sa: 2 

VZ ŠRVŠ schválilo vypracovanie dokumentu sankcie za nedodržanie nariadení. 

9.5 Použitie vlastného motorového vozidla 

Hlasovanie č.14 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje, že delegát ma právo použiť vlastné 

motorové vozidlo na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu iba vo výnimočnom 

prípade a to v súlade s čl.21 ods. 4 štatútu ŠRVŠ a v súlade so smernicou CVTI. 

Prítomní: 66 

Za: 64 

Proti: 0 

Zdržal sa: 2 

VZ ŠRVŠ schválilo vypracovanie dokumentu sankcie za nedodržanie nariadení. 
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10 Prezentácia výstupov z pracovných skupín 

10.1 Vizualizácia stánku ŠRVŠ 

Hlasovanie č.15 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje, procedurálny návrh o vizualizácii stánku 

ŠRVŠ so zapracovanými pripomienkami. 

Prítomní: 62 

Za: 61 

Proti: 1 

Zdržal sa: 0 

VZ ŠRVŠ schválilo procedurálny návrh o vizualizácii stánku ŠRVŠ. 

10.2 Navýšenie čiastky oslobodenej od odvodov na úroveň 

životného minima 

Radovan Lacko a Martin Kulich prezentovali ciele  

 navýšenie čiastky oslobodenej od odvodov úroveň životného minima 

 vstup študentov do druhého piliera – upustenie od snahy na vstup, 

 materská – balík poistenia pre študentky/doktorandky, 

 prenos agendy sociálnych štipendií z MŠVVaŠ na UPSVaR, 

 spojenie jednotlivých štipendií a sociálnych dávok do jedného balíka, 

 návrh na zvýšenie poplatku o 0,20 EUR na chod ŠRVŠ. 

10.3 Rokovanie o zvýšení 0,20 eur / študent / rok na chod ŠRVŠ. 

Hlasovanie č.16 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje rokovanie so spoločnosťou CKM (Karta 

ISIC) o zvýšení 0,20 eur/študent/rok na chod ŠRVŠ. 

Prítomní: 62 

Za: 36 

Proti: 15 

Zdržal sa: 11 

VZ ŠRVŠ schválilo procedurálny návrh o vizualizácii stánku ŠRVŠ. 
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10.4 Výstup z pracovnej skupiny zahraničie 

Karolína Kabátová prezentovala ciele skupiny: 

1. Voľby do Európskeho parlamentu 

 spolupráca s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu, 

 zdieľanie videa ohľadom volieb (Konaj. Reaguj. Rozhoduj.) na 

Facebook stránke ŠRVŠ a delegátmi ŠRVŠ, 

 oslovenie škôl- prednášky, info weeks, 

 vytvorenie aplikácie (oslovenie UNIAPPS), prostredníctvom ktorej 

by sa dalo odfotografovať a aplikácia by pridala na fotku logo volieb 

do EP, dátum volieb, logo ŠRVŠ, 

 fotky by boli zdieľané na internete a autor fotky, ktorá by mala 

najväčší úspech (napr. najviac like-ov) by vyhral vecné ceny od 

informačnej kancelárie (ak by niečo ponúkli), 

 termín začatia aktivít: po skončení prezidentských volieb 

2. Board meeting 

 organizácia- dohodnutie potrebného vybavenia na školách, 

 dobrovoľníci- oslovenie ESN LG a Študentskej rady VŠEMVS, 

 kto má záujem pomôcť- poslať do dvoch týždňov kontakty Mati 

Jurčákovej Martina.jurcakova@srvs.sk, 

 dotazník CoSMiCE- vytvorenie Google Documentu, ktorý uľahčí 

vypĺňanie. Tento dokument bude rozoslaný delegátom, aby ho 

poslali na študijné oddelenia a tie to následne odoslali zahraničným 

študentom, 

 hlavnými informáciami dotazníka sú odkiaľ pochádzajú zahraniční 

študenti, čo študujú a koľko ich študuje na danej vysokej 

škole/univerzite cieľovou skupinou sú študenti, ktorí študujú na 

škole celý študijný stupeň 

Dňa 07. 03. 2014 prebehne vo Viedni ďalšie stretnutie s rakúskou študentskou úniou 

OH týkajúce sa organizácie BM. 

mailto:Martina.jurcakova@srvs.sk
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10.5 Zmapovanie pôžičiek pre študentov v EU 

Frencien Bauer prezentoval návrh SPF na zmapovanie pôžičiek pre študentov v EU. 

Hlasovanie č.17 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje zapojenie sa do projektu zmapovanie 

pôžičiek pre študentov v EU. 

Prítomní: 53 

Za: 26 

Proti: 4 

Zdržal sa: 23 

VZ ŠRVŠ neschválilo zapojenie ŠRVŠ do projektu pre zmapovanie pôžičiek pre 

študentov v EU. 

10.6 Zapojenie do projektu individuum.com 

Hlasovanie č.18 :  VZ ŠRVŠ schvaľuje zapojenie sa do projektu individuum.com 

Prítomní: 49 

Za: 46 

Proti: 0 

Zdržal sa: 3 

VZ ŠRVŠ schválilo zapojenie ŠRVŠ do projektu individuum.com 

10.7 Schválenie manifestu pre kandidátov vo voľbách do 

Europarlamentu 

Katarína Stolariková prezentovala manifest pre kandidátov na europoslancov. 

Hlasovanie č.19:  VZ ŠRVŠ schvaľuje manifest pre kandidátov na europoslancov. 

Prítomní: 47 

Za: 42 

Proti: 0 

Zdržal sa: 5 

VZ ŠRVŠ schválilo manifest pre kandidátov na europoslancov. 
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10.8 Plán práce ŠRVŠ na rok 2014 

Katarína Stoláriková rozoslala delegátom plán práce ŠRVŠ na rok 2014 a očakáva 

pripomienky na zapracovanie. 

10.9 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Tomáš kováč informoval delegátov o napredovaní projektu a jeho reálne napojenie na 

skvalitnenie vzdelávania. Zameral sa na informácie týkajúce sa praxi v podnikoch. 

10.10 Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

Peter Vrábel pripravil krátku prezentáciu k financovaniu ŠRVŠ. Upozornil na 

čerpanie prostriedkov pre pracovné cesty (domáce aj zahraničné) Navrhol rovnomerné 

prerozdelenie podľa tajomníkov. 

10.11 Výročná správa projektu AZU 

Peter Vrábel prezentoval výročnú správu projektu AZU (Aktivita Zvyšuje Úspech). 

Projekt splnil stanovené ciele pre rok 2013 a predložil ciele na rok 2014. 

10.12 Ciele projektu na rok 2014 

Marek Lavčák odprezentoval stanovené ciele na rok 2014. Definoval pripravované 

projekty pre študentov v rámci národného rozvojového projektu AZU. 
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11 Zhodnotenie VZ ŠRVŠ Levice 

Peter Kulan ako podpredseda zhodnotil priebeh Valného Zhromaženie ŠRVŠ 

v Leviciach, Hotel ASTRUM Laus **** 21.-23.3.2014. 

Prijal niekoľko podnetov na zlepšenie: 

 Usmerňovanie delegátov má byť v rovnakej váhe ako usmernenie 

predsedníctva 

 Poznámka o dodržiavaní Dress code delegátov  

 Prízvuk na dochvíľnosť. 

 

 

V Leviciach 23 februára 2014 

  

 

Peter KULAN 

Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ 

 

Zápisnicu vyhotovil:      Overovatelia: 

Peter VRÁBEL     Marek Lavčák 

Matúš Michalovič 


