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ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL 

BRATISLAVA 31.05.2014 

 

Prítomní: Katarína Stoláriková, Daniela Skovajsová, Peter Kulan, Frencien Bauer, Eva 

Kukurová, Viera Tomanicová, Ján Jedinák 

Ospravedlnení: Dávid Palaščák, Radovan Lacko 

Otvorenie Predsedníctva ŠRVŠ 

Uvedenie programu: 

1. Fungovanie predsedníctva do konca volebného obdobia 2012-2014 

2. Plán práce ŠRVŠ na rok 2014 a rozdelenie úloh 

3. Rozpočet ŠRVŠ 

4. Pohoda  

5. Administratíva 

6. Rôzne 

 

1. Predsedníčka ŠRVŠ vyjadrila svoju predstavu, ako má predsedníctvo ŠRVŠ fungovať 

do konca volebného obdobia, zdôraznila základné hodnoty a princípy. 

Predsedníctvo vytvorilo dokument o právach a povinnostiach jednotlivých volených 

orgánov ŠRVŠ. Predsedníctvo jednomyseľne schválilo prijatie dokumentu (príloha):  

Kompetencií členov predsedníctva (hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0). 

Tajomník pre vnútro urobí update členov skupiny ŠRVŠ 2012-2014 na FB a webu 

ŠRVŠ, pridá podpredsedu VZ do mailing listu „predsedníctvo“. 

 

Podpredseda VZ informoval o aktuálnom stave mandátov (info na webe) a vyjadril 

potrebu revízie vnútorných dokumentov, jednotného štýlu označovania dokumentov 

a riadnej zápisnice z VZ. 

Predsedníctvo preto na základe diskusie o kvalite zápisnice z VZ navrhuje novú 

funkciu Generálny tajomník ŠRVŠ, zodpovedný za zápisnice z VZ a z predsedníctva 

ŠRVŠ podľa vopred pripravenej šablóny. GT ŠRVŠ je riadnym členom predsedníctva 

ŠRVŠ bez pracovnej skupiny. 
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2. Predsedníctvo urobilo revíziu Plánu práce ŠRVŠ na rok 2014. Predsedníčka rozpošle 

aktuálnu verziu členom predsedníctva, do najbližšieho zasadnutia predsedníctva 

urobíme plán najbližších aktivít pre napĺňanie cieľov stanovených v Pláne práce ŠRVŠ 

na rok 2014. 

 

3. Tajomníčka pre financie odprezentovala čerpanie rozpočtu. 

 

4. Festival Pohoda: predsedníctvo ŠRVŠ urobí maximum pre účasť ŠRVŠ na festivale. 

Predsedníčka vyrieši priestor pre ŠRVŠ, tajomníčka pre vzťahy s verejnosťou vyrieši 

stan ŠRVŠ, reklamné predmety a publicitu. Predsedníctvo ŠRVŠ bude nápomocné. 

Predsedníčka ŠRVŠ prezistí či je možná zmena názvu ŠRVŠ na ŠRVŠ SR pred 

vyrobením reklamných predmetov. Pridanie SR k názvu pridáva organizácii väčšiu 

váhu a slúži aj na účely lepšej prezentácie v zahraničí. 

 

5. F. Kuffer ostáva členom rady fondu, pretože pri jeho odvolávaní neboli dodržané 

zákonom stanovené predpisy. 

 

Predsedníctvo schválilo Výročnú správu ŠRVŠ za rok 2013. Hlasovanie: za 7, proti 0, 

zdržal sa 0.  

 

Potrebné zjednotiť názvy funkcií volených zástupcov vo všetkých oficiálnych 

dokumentoch ŠRVŠ. 

 

Nominácia zástupcu ŠRVŠ do Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku 

v oblasti mládeže. Predtým ŠRVŠ zastupovala Alena Lampertová, delegátka za UK. 

Predsedníčka nominovala Radovana Lacka, predsedníctvo nemalo žiadne námietky 

ani nenavrhlo ďalšieho kandidáta. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 (Peter Kulan 

neprítomný, musel odísť). 

 

Predsedníctvo navrhlo delegáciu na ZPC do Baku na stretnutie V4+ v zložení: 

Frencien Bauer, Katarína Stoláriková. Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

6. Nasledujúce VZ bude druhý októbrový týždeň 2014, zatiaľ Piešťany. 

 

Nasledujúce zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ bude 28.06.2014.  


