
Študentská rada vysokých škôl 

Ustanovujúce zasadnutie VZ ŠRVŠ – 11.12. – 14.12. 2014  

 

11.12.2014 (štvrtok) 

Podpredseda VZ ŠRVŠ, Peter Kulan (PU), privítal delegátov a otvoril zasadnutie 

Ustanovujúceho Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len ŠRVŠ)  - 

Hotel Metropol, Spišská nová Ves.  

Celkový počet mandátov: 124  

Celkový počet prítomných delegátov: 59  

Celkový počet hostí: 4 

Ospravedlnení delegáti: 31 

Neospravedlnený delegáti: 0 

 

1.)Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice VZ ŠRVŠ 

Hlasovanie č.1 : Voľba zapisovateľa VZ  

Navrhnutá: Petra Rendková (TnUAD) 

Počet hlasujúcich: 59 

ZA: 58 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 

Valné zhromaždenie zvolilo Petru Rendkovú vo verejnom hlasovaní ako zapisovateľa. 

 

Hlasovanie č.2: Voľba overovateľov VZ ŠRVŠ 

zvolené: Jana Šmelková (KU) a Mária Čajková (VŠEMVS) 

Počet hlasujúcich: 60 

ZA: 60 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 0 

Valné zhromaždenie zvolilo Janu Šmelkovú a Máriu Čajkovú vo verejnom hlasovaní ako 

overovateľov. 



2.)Predstavenie programu na VZ 11.-14. 12. 2014 

Hlasovanie č.3 : Schválenie programu ustanovujúceho VZ  

Počet hlasujúcich: 60 

ZA: 59 

PROTI: 0  

ZDRŽAL SA: 1 

Valné zhromaždenie schválilo program VZ. 

 

3.)Správa o činnosti predsedu VZ 

Prebehla diskusia ohľadom fungovania a funkčného obdobia ŠRVŠ. Spomenuté bolo aj  

predĺženie funkčného obdobia z minulého volebného obdobia do decembra 2014, o ktorom 

hlasovaním rozhodlo VZ na predchádzajúcom zasadnutí VZ.  

Následne Tomáš Kaščák (UK) položil otázku: “Prečo neboli voľby do ŠRVŠ vyhlásené 

skôr?“, nakoľko sa všade na školách ešte nestihli dovoliť delegáti. 

Peter Kulan (PU), podpredseda VZ, situáciu zdôvodnil tým, že oznam a potrebné informácie 

o konajúcich sa voľbách do ŠRVŠ boli odoslané Akademickým senátom v dostatočnom 

predstihu, avšak na každej vysokej škole alebo univerzite prebiehajú voľby rôzne. 

 

4.)Prezentácia o ŠRVŠ – Martin Angelovič (bývalý tajomník ŠRVŠ za PU) 

Martin Angelovič sa zameral najmä na prezentovanie ŠRVŠ novým delegátom, pričom 

podotkol „Aké dôležité je pracovať v ŠRVŠ a aké mimoriadne je byť v ŠRVŠ.“ Vo svojej 

prezentácii sa zameral aj na dva základne body:   

 čo to vlastne ŠRVŠ je 

 ako byť dobrým/drobným v ŠRVŠ – motivačná reč o aktivite v ŠRVŠ 

 

5.)Prezentácia jednotlivých funkcií ŠRVŠ 

Peter Kulan (PU), predseda VZ, predstavil prácu vo Volebnej a mandátovej komisii,  Právnej 

komisii a v Kontrolnej rade. Nasledovala diskusia ohľadom kandidovania do jednotlivých 

funkcií a postov a opis toho, čo obnáša funkcia predsedu VZ ŠRVŠ a podpredsedu VZ ŠRVŠ. 

Dávid Palaščák (PU), tajomník pre akademické záležitosti, opísal prácu tajomníka a WG 

akademické záležitosti. 

6.)Podávanie návrhov 

Podávanie návrhov do jednotlivých komisií a kontrolnej rady bolo možné do 10:00 

u podpredsedu VZ ŠRVŠ Petra Kulana (PU). 



12.12.2014 (piatok) 

1.)Otvorenie programu 

Podpredseda VZ, Peter Kulan (PU), pripomenul delegátom možnosť podávania kandidátok do 

volebnej a mandátovej komisie, kontrolnej rady a právnej komisie. 

 

2.)Predstavenie zvyšných postov tajomníka ŠRVŠ 

Radovan Lacko (EUBA), tajomník pre sociálne záležitosti, popísal agendu tajomníka a prácu 

vo svojej WG, a priblížil aj fungovania Fondu na podporu vzdelávania. 

Vierka Tomanicová (EUBA), tajomníčka pre financie, popísala agendu tajomníka a prácu vo 

svojej WG. 

Frencien Bauer (EUBA), tajomník pre zahraničie, popísal agendu tajomníka a prácu vo svojej 

WG. 

Radovan Lacko (EUBA), tajomník pre sociálne záležitosti, popísal aj agendu tajomníka pre 

vnútro a WG, nakoľko tajomník pre vnútro, Ján Jedinák (STU), nebol prítomný. 

Karolína Kabátová (TTUNI), koordinátor pre Erasmus+, prezentovala prácu koordinátora pre 

Erasmus+ a práca v tomto programe. Následne prebehla diskusia ohľadom Erazmus+ 

s jednotlivými delegátmi ŠRVŠ.  

 

3.)Predstavenie kandidátov do Volebnej a mandátovej komisie ŠRVŠ 

Kandidáti sa predstavili pár vetami, povedali o pôsobení na svojej vysokej škole a dôvod, 

prečo sa rozhodli kandidovať práve do spomínanej komisie. 

- Lenka Kubisová (VŠEMVS) 

- Alexander Kováč (VŠEMVS) 

- Anna Kmecová (UKF) 

- Nikola Lehotská (UMB) 

- Maroš Lukáč (UKF) 

VZ ŠRVŠ sa uznieslo k verejnej voľbe Volebnej a mandátovej komisie. Voľba prebehne 

aklamačne. 

 

4.) Predstavenie kandidátov do Právnej komisie ŠRVŠ 

- Michaela Fabianová (UPJŠ) 

- Karolína Kabátová (TTUNI) 

- Jana Šmelková (UK) 

- Ivan Kováčik (UBM v KE) 

- Monika Šílová (PVŠ) 

- Michal Válek (PVŠ) 



Kandidáti sa predstavili a prebehla diskusia uvedených kandidátov s delegátmi ŠRVŠ o ich 

predstavách a posunoch v právnej komisii v prípade ich zvolenia. 

 

5.) Predstavenie kandidátov do kontrolnej rady ŠRVŠ 

- Miroslava Andrášová (TnUAD) 

- Dominik Šalap (TUKE) 

- Dana Pappová (TUZVO) 

- Matej Lukča (TUKE) 

- Marek Trenčansky (TUZVO) 

- Pavol Kozák (UCM) 

Kandidáti sa predstavili a prebehla diskusia kandidátov do Kontrolnej rady s delegátmi ŠRVŠ 

ohľadom fungovania v tejto kontrolnej rade.  

Predkladanie kandidátskych listín na post predsedu a podpredsedu VZ a ŠRVŠ bolo 

vyhlásené do 14:30 do rúk podpredsedu VZ, Petrovi Kulanovi (PU). 

 

6.) Do predstavovanie postov – predseda a podpredseda ŠRVŠ a tajomníka pre vzťahy s 

verejnosťou 

Katarína Stoláriková (AOS), predsedníčka ŠRVŠ 2012-2014, predstavila post predsedu 

a podpredsedu ŠRVŠ. 

Eva Kukurová (UCM), tajomníčka pre vzťahy s verejnosťou, predstavila agendu tajomníka 

pre vzťahy s verejnosťou a WG. 

Jana Šmelková (UK) sa vzdala kandidatúry do Právnej komisie.  

 

7.) Diskusia 

Staré predsedníctvo sa dohodlo na vytvorení výročnej správy za rok 2014.  

Peter Vrábel (TUKE), bývalý tajomník  ŠRVŠ, oboznámil VZ s fungovaním intranetu ŠRVŠ 

a popísal pozíciu administrátora stránky ŠRVŠ ostatným delegátom. 

 

8.)Hlasovania o komisiách a kontrolnej rade 

Hlasovanie č.4 :  tajné hlasovanie - voľba Volebnej a mandátovej komisie 

Počet hlasovacích lístkov: 84 

Počet platných hlasovacích lístkov: 84 

ZDRŽAL SA: 4 

Zvolení boli :  



- Alexander Kováč (VŠEMvs) 79 hlasov,  

- Anna Kmecová (UKF)          78hlasov, 

- Lenka Lehotská (UMB)        78hlasov,  

- Lenka Kubisová (VŠEMvs)  78hlasov,  

- Maroš Lukáč (UKF)            76hlasov  

 

Hlasovanie č.5: tajné hlasovanie - voľba Právnej komisie 

Počet hlasovacích lístkov: 83 

Počet platných hlasovacích lístkov: 83 

ZDRŽAL SA: 0 

Zvolení boli :  

- Ivan Kováčik (UBM v KE)   81 hlasov 

- Michaela Fabianová (UPJŠ)  80 hlasov 

- Karolína Kabátová (TTUNI) 77 hlasov 

- Monika Šílová (PVŠ)           67 hlasov 

- Michael Válek (PVŠ)           67 hlasov 

 

Hlasovanie č.6: tajné hlasovanie - voľba Kontrolnej rady 

Počet hlasovacích lístkov: 85  

Počet platných hlasovacích lístkov: 85 

ZDRŽAL SA: 2 

Zvolení boli : 

- Dana Pappová (TUZVO)           58 hlasov 

- Miroslava Andrášová (TnUAD) 57 hlasov 

- Marek Trenčanský (TUZVO)     57 hlasov 

- Dominik Šalap (TUKE)             56 hlasov 

- Pavol Kozák (UCM)                  58 hlasov 

Nezvolený bol :  

- Matej Lukča (TUKE)  52 hlasov 

 

9.) Predstavenie kandidátov na predsedu a podpredsedu VZ ŠRVŠ 

Kandidáti na predsedu VZ: 

- Matúš Ivan (VŠMU)  

- Rastislav Martiška (PEVŠ) 

- Filip Ondrej (UPJŠ) 



Hlasovanie č.7 : tajné hlasovanie - voľba predsedu VZ ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov:  86  

Počet platných hlasovacích lístkov:  86  

ZDRŽAL SA:  1  

Výsledok :  

- Rastislav Martiška (PEVŠ) 38 hlasov 

- Filip Ondrej (UPJŠ)           36 hlasov 

- Matúš Ivan (VŠMU)          11 hlasov 

Hlasovanie bolo neplatné, nakoľko nikto nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 

Do ďalšieho kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov : Rastislav Martiška 

(PEVŠ) a Filip Ondrej (UPJŠ). 

 

Hlasovanie č.8: tajné hlasovanie - opakovaná voľba predsedu VZ ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov:  87 

Počet platných hlasovacích lístkov:  87 

ZDRŽAL SA:  1 

Výsledok :  

- Rastislav Martička (PEVŠ) 48 hlasov 

- Filip Ondrej (UPJŠ) 38 hlasov 

 

Novým predsedom VZ ŠRVŠ sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v 

Bratislave. 

 

Kandidáti na podpredsedu: 

- Peter Kulan (PU) 

 

Hlasovanie č.9 : tajné hlasovanie-  voľba podpredsedu VZ ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 87 

Počet platných hlasovacích lístkov: 80 

ZDRŽAL SA:  4 

Zvolený bol :  

- Peter Kulan (PU)  76 hlasov 



Novým podpredsedom VZ ŠRVŠ sa stal Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

10.) Predstavenie projektu AZU 

Národný projek AZU – aktivita zvyšuje úspech -  bol predstavený novým delegátom. Projekt 

odprezentoval Marek Lavčák (TUKE), manažér projektu AZU, bývalý delegát ŠRVŠ. 

 

11.) Sumár práce predsedníctva ŠRVŠ za obdobie 2012-2014 

Katarína Stoláriková (AOS) podala informáciu o práci predsedníctva ŠRVŠ. 

Otázka: Jana Šmelková (UK) sa zaujímala čo je ŠRVŠ o.z., a čo má spoločné so ŠRVŠ. 

Katarína Stoláriková (AOS) opísala ŠRVŠ o.z. ako podporný orgán ŠRVŠ, pričom v správnej 

rade máme 3 členov zo ŠRVŠ. Celkový počet členov ŠRVŠ o.z. je 9. 

Juraj Tilesch (podpredseda ŠRVŠ o.z.) bol vyzvaný doplniť prípadne zabudnuté informácie, 

avšak sa vyjadril, že „všetko bolo povedané“.  

Katarína Stoláriková (AOS), predsedníčka ŠRVŠ, následne predniesla svoju rozlúčkovú reč. 

 

Hlasovanie č.10: Hlasovanie o zmene programu – posledný bod programu, bude 

vymenovanie administrátora stránky ŠRVŠ predsedom ŠRVŠ 

Počet hlasujúcich spolu: 87 hlasujúcich 

ZA:83 

PROTI:2 

ZDRŽAL SA:2 

Záujemcovia na post tajomníkov ŠRVŠ môžu svoje kandidátky podávať do zajtra do 10:00.  

 

12.) Odprezentovanie projektu Nespi – Jurajom Tileschom  

Spomínaný projekt je zameraný na uskutočňovanie diskusií na jednotlivých univerzitách.  

 

13.) Predstavenie kandidátov na predsedu a podpredsedu ŠRVŠ 

Kandidát na predsedu ŠRVŠ: 

- Tomáš Kováč (STU) 

 

 



Hlasovanie č.11 : tajné hlasovanie - voľba predsedu ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 87 

Počet platných hlasovacích lístkov: 87 

ZA: 45 

PROTI: 20 

ZDRŽAL SA: 22 

 

Voľby boli platné, ale kandidát nezískal dostatočný počet hlasov. 

 

*Procedurálny návrh : Marek Cipel (APZ) podal návrh presunúť voľbu podpredsedu ŠRVŠ na 

sobotu.  

 Procedurálny návrh neprešiel.  

 

Hlasovanie č.12: 

Počet hlasujúcich spolu : 87 hlasujúcich 

ZA:4 

PROTI: 64 

ZDRŽAL:19 

Kandidáti na podpredsedu ŠRVŠ: 

- Petra Rendková (TnUAD) 

- Tomáš Malec (UK) 

 

Hlasovanie č.13 : tajné hlasovanie - voľba podpredsedu ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 87 

Počet platných hlasovacích lístkov: 87 

ZDRŽAL SA: 8 

Výsledky : 

- Petra Rendková (TnUAD)  37 hlasov 

- Tomáš Malec (UK)            42 hlasov 

 

Voľby boli platné, ale ani jeden kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 



14.) Návrh uznesenia k bodu programu poverenia spravovať webovú stránku ŠRVŠ. 

Predsedníctvo ŠRVŠ prijalo, po osobnej prezentácii, návrh kandidáta Bc. Michala Ivančáka 

(TUKE) na funkciu administrátora webovej stránky ŠRVŠ. Predsedníctvo poveruje do 

funkcie administrátora webovej stránky ŠRVŠ na dobu určitú. Dobou určitou sa rozumie doba 

do stanovenia funkcie administrátora webovej stránky v štatúte ŠRVŠ. 

 

VZ ŠRVŠ – 13.12.2014 (sobota) 

1.)Predstavenie kandidátov na predsedu ŠRVŠ 

Kandidáti: 

- Jana Šmelková (UK) 

- Tomáš Kováč (STU) 

 

Hlasovanie č.14: tajné hlasovanie - voľba predsedu ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 83 

Počet platných hlasovacích lístkov: 83 

ZDRŽAL SA: 2 

Výsledky : 

- Jana Šmelková (UK)  55 hlasov 

- Tomáš Kováč (STU)  26 hlasov 

 

Voľby boli platné, ale kandidát nebol zvolený z dôvodu nedosiahnutia nadpolovičnej väčšiny 

hlasov všetkých delegátov ŠRVŠ. 

 

Hlasovanie č.15: tajné hlasovanie - opakovaná voľba predsedu do ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 86 

Počet platných hlasovacích lístkov: 86 

ZDRŽAL SA: 1 

Výsledky : 

- Jana Šmelková (UK)  58 hlasov 

- Tomáš Kováč (STU)  27 hlasov 

 



Voľby boli platné a nakoľko Jana Šmelková dosiahla nadpolovičnú väčšinu prítomných 

hlasov, stala sa Jana Šmelková z Univerzity Komenského, novou predsedníčkou ŠRVŠ. 

 

2.)Predstavenie kandidátov na podpredsedu ŠRVŠ 

Kandidáti : 

- Petra Rendková (TnUAD) 

- Marek Trenčanský (TUZVO) 

 

Hlasovanie č.16: tajné hlasovanie - voľba podpredsedu ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 83 

Počet platných hlasovacích lístkov: 80 

ZDRŽAL SA: 19 

Výsledky : 

- Petra Rendková (TnUAD)        36 hlasov 

- Marek Trenčanský (TUZVO)    25 hlasov 

 

Voľby boli platné, ale ani jeden kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 

Vyhlasuje sa nový termín volieb na podávanie kandidátok na podpredsedu ŠRVŠ. 

Predkladanie kandidátok je stanovené do 14:00. 

 

3.)Predstavenie kandidátov na podpredsedu 

Jana Šmelková (UK), predsednícka ŠRVŠ, podala návrh na kandidovanie Tomáša Kováča na 

post podpredsedu ŠRVŠ.  

Petra Rendková (TnUAD) a Marek Trenčanský (TUZVO) sa vzdali kandidovania na post 

podpredsedu ŠRVŠ v prospech kandidatúry Tomáša Kováča (STU). 

Kandidáti: 

- Tomáš Kováč (STU) 

 

Hlasovanie č.17: tajné hlasovanie - voľba podpredsedu ŠRVŠ 

Počet hlasovacích lístkov: 85 

Počet platných hlasovacích lístkov: 84 



ZA: 72 

PROTI:5 

ZDRŽAL SA: 7 

 

Voľby boli platné a podpredsedom ŠRVŠ sa stal Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. 

 

4.)Predstavenie kandidátov na jednotlivých tajomníkov ŠRVŠ 

4a.)Tajomník pre zahraničie: 

Kandidáti: 

- Karolína Kabátová (TRUNI) 

- Frencien Bauer (EUBA) 

 

Hlasovanie č.18:  tajné hlasovanie -voľba tajomníka pre zahraničie 

Počet hlasovacích lístkov: 84 

Počet platných hlasovacích lístkov: 84 

ZDRŽAL SA:  0 

Výsledky : 

- Frencien Bauer (EUBA)         64 hlasov 

- Karolína Kabátová (TRUNI)   20 hlasov 

 

Za tajomníka pre zahraničie bol zvolený Frencien Bauer z Ekonomickej univerzity 

v Bratislave. 

*Procedurálny návrh: Predseda VZ, Rastislav Martiška (PEVŠ), podal návrh na zmenu bodu 

programu, ktorý sa týkal podávania kandidátnych listín na post člena do Rady fondu na 

podporu vzdelávania zo 17:00 na 20:00. 

 

Hlasovanie č.19 – Procedurálny návrh 

Počet hlasovacích lístkov: 83 

Počet platných hlasovacích lístkov: 83 

ZA: 76 

PROTI: 2 

ZDRŽAL SA:  5 



Procedurálny návrh prešiel. 

 

4b.)Tajomník pre sociálne záležitosti 

Kandidát: 

- Martin Kulich (UPJŠ) 

- Michal Grajcirar (TUKE) 

 

Hlasovanie č.20:  tajné hlasovanie- voľba tajomníka pre sociálne záležitosti 

Počet hlasovacích lístkov: 78 

Počet platných hlasovacích lístkov: 70 

ZDRŽAL SA: 3 

Výsledky : 

- Martin Kulich (UPJŠ)      57 hlasov 

- Michal Grajciar (TUKE)  17 hlasov 

 

Za tajomníka pre sociálne záležitosti bol zvolený Martin Kulich z Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika. 

*Procedurálny návrh :  Predsedníčka ŠRVŠ, Jana Šmelková (UK), navrhuje pri voľbe 

tajomníka pre vnútorné záležitosť, akademické záležitosti, vzťahy s verejnosťou, finančné 

záležitosti, najprv predstavenie jednotlivých kandidátov. Po každom predstavení bude 

nasledovať diskusia a na záver sa uskutoční voľba na jednom spoločnom hlasovacom lístku. 

 

Hlasovanie č.21:  Procedurálny návrh 

Počet hlasovacích lístkov: 78 

Počet platných hlasovacích lístkov: 78 

ZA: 73 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 5  

Procedurálny návrh prešiel.  

 

4c.)Tajomník pre finančné záležitosti 

Kandidát: 



- Kristína Betáková (UMB) 

 

4d.)Tajomník pre sociálne záležitosti: 

Kandidát: 

- Dávid Palaščák (PU) 

 

4e.)Tajomník pre vnútorné záležitosti: 

Kandidát: 

- Marek Cipel (APZ) 

 

4f.)Tajomník pre vzťahy s verejnosťou: 

Kandidát: 

- Tomáš Kaščák (UK) 

 

Hlasovanie č.22: tajné hlasovanie - voľba tajomníka pre financie – Kristíny Betáková 

(UMB) 

Počet hlasovacích lístkov:  73 

Počet platných hlasovacích lístkov: 72 

ZA: 53 

PROTI: 9 

ZDRŽAL SA: 10 

 

Za tajomníka pre financie bola zvolená Kristína Betáková z Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici. 

 

Hlasovanie č.23: tajné hlasovanie - voľba tajomníka pre akademické záležitosti – Dávid 

Palaščák (PU) 

Počet hlasovacích lístkov: 73 

Počet platných hlasovacích lístkov: 73 

ZA: 60 



PROTI: 5 

ZDRŽAL SA: 8 

 

Za tajomníka pre akademické záležitosti bol zvolený Dávid Palaščák z Prešovskej Univerzity 

v Prešove. 

 

Hlasovanie č.24: tajné hlasovanie - voľba tajomníka pre vzťahy s verejnosťou – Tomáš 

Kaščák (UK) 

Počet hlasovacích lístkov: 73 

Počet platných hlasovacích lístkov: 73 

ZA: 26 

PROTI: 36 

ZDRŽAL SA: 11  

 

Voľby boli platné, ale tajomník nebol zvolený, lebo nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných delegátov. 

 

Hlasovanie č.25: tajné hlasovanie - voľba tajomníka pre vnútorné záležitosti – Marek 

Cipel (APZ) 

Počet hlasovacích lístkov: 73 

Počet platných hlasovacích lístkov: 73 

ZA: 63 

PROTI: 4 

ZDRŽAL SA: 6 

 

Za tajomníka pre vnútorné záležitosti bol zvolený Marek Cipel z Akadémie policajného zboru 

v Bratislave. 

 

5.)Zadelenie delegátov do jednotlivých WGs 

Hlasovanie č.26 : Zmena programu podľa prvotného programu VZ ŠRVŠ - predkladá 

predseda VZ 

Počet delegátov: 73 



ZA: 70 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 3 

Zmena programu bola schválená. 

 

6.)Európske hlavné mesto mládeže – Bratislava 2018 

Predseda VZ, Rastislav Martiška (PEVŠ), odprezentoval možnosti zapojenia sa do projektu 

o prestížny titul udeľovaný na obdobie jedného kalendárneho roka, počas ktorého bude mať 

výherca súťaže možnosť prezentovať sa. Bratislava chce kandidovať na rok 2018. Príprava je 

minimálne 3 ročná.  

*Procedurálny návrh : Predsedníčka ŠRVŠ, Jana Šmelková (UK),  navrhla hlasovať 

o podpore ŠRVŠ pre projekt „Európske hlavné mesto mládeže“, a to vo forme podpisu 

podporovacieho listu projektu. 

Hlasovanie č.27: Procedurálny návrh 

Počet delegátov: 69 

ZA: 68 

PROTI:0 

ZDRŽAL SA:1 

Procedurálny návrh prešiel. 

Predseda VZ, Rastislava Martiška (PEVŠ), sa poďakoval delegátom za správny prístup 

k rokovaniu na VZ ŠRVŠ. Na VZ sa počas rokovania rozhodol zaviesť speaker list 

a menovky, čo sa ukázalo ako efektívne. Poprosil tiež delegátov o napísanie si otázky do 

diskusie.  

Kataríne Stolárikovej, bývalej predsedníčke ŠRVŠ, udelil povinnosť do 31.01.2015 predložiť 

výročnú správu za rok 2014. 

Taktiež udelil Kontrolnej rade, aktuálnemu predsedníctvu ŠRVŠ a bývalému predsedníctvu 

ŠRVŠ, vykonať interný audit ŠRVŠ v termíne od 2.2.2014 do 20.2.2014. Následne pošlú 

správu z auditu predsedovi VZ ŠRVŠ do 12:00. 

Zároveň predseda VZ ŠRVŠ, Rastislava Martiška (PEVŠ), poveril Právnu komisiu 

a tajomníka pre vnútro vypracovať návrh na predloženie Štatútu ŠRVŠ a Rokovacieho 

poriadku ŠRVŠ. Návrh poslú predsedovi VZ ŠRVŠ do 20.02.2015 do 12:00. 

Riadne VZ zvolal, po dohode s predsedníctvom ŠRVŠ, v termíne od 27.2.2015 do 

01.03.2015. 

 

 



7.)Predstavenie kandidáta na tajomníka pre vzťah s verejnosťou 

Kandidáti: 

- Petra Rendková (TnUAD) 

- Marek Rozkoš (AMU) 

 

Hlasovanie č.28: - tajné hlasovanie - voľba na tajomníka pre vzťahy s verejnosťou 

Počet hlasovacích lístkov: 75 

Počet platných hlasovacích lístkov: 70 

ZDRŽAL SA:9 

Výsledky: 

- Petra Rendková (TnUAD): 26  

- Marek Rozkoš (AMU): 35 

 

Voľby boli platné, ale ani jeden kandidát nedostal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 

 

*Procedurálny návrh: ??? 

Hlasovanie č.29: - Procedurálny návrh 

Počet delegátov: 57   

ZA: 57 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Procedurálny návrh prešiel. 

 

8.) Aktuálny stav financií ŠRVŠ 2014  

Vierka Tomanicová (EUBA), bývalá tajomníčka pre financie, predstavila financovanie ŠRVŠ 

za rok 2014 a popísala jednotlivé položky a výdavky. 

 

9.)Predstavenie kandidáta na tajomníka pre vzťahy s verejnosťou 

kandidát: 

- Marek Rozkoš (AMU) 



 

Hlasovanie č.30: - tajné hlasovanie – voľba tajomníka pre vzťahy s verejnosťou 

Počet hlasovacích lístkov: 71 

Počet platných hlasovacích lístkov: 70 

ZA: 63 

PROTI: 3 

ZDRŽAL SA: 4  

 

Za tajomníka pre vzťahy s verejnosťou bol zvolený Marek Rozkoš.(AMU). 

 

VZ ŠRVŠ – 14.12.2014 

1.)Návrh rozpočtu na rok 2015 

Prvý návrh rozpočtu je nasledovný: 

Návrh rozpočtu na rok 2015 

  

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2014 

Návrh 

rozpočtu na 

rok 2015 – 

FINAL 

cestovné náhrady – tuzemské PC 631001 1 300,00 650,00 

cestovné náhrady – zahraničné PC 631002 4 000,00 6 000,00 

Poštové služby a telekomunikačné 

služby 
632003 600,00 550,00 

Komunikačná infraštruktúra 632004 30,00 30,00 

Materiál Všeobecný 633006 250,00 350,00 

Reprezentačné 633016 200,00 350,00 

Školenia, kurzy, semináre 637001 2 000,00 2 000,00 

Propagácia, inzercia, reklama 637003 2 750,00 2 500,00 

Všeobecné služby 637004 1 000,00 900,00 

Špecifické služby 637005 1 000,00 0,00 

Poplatky a odvody 637012 270,00 270,00 

Odmeny zam.mimo prac. Pomeru 637027 1 080,00 1 080,00 

Spolu   14 480,00 14 680,00 

 

V januári 2015 budú známe výsledky financií pre ŠRVŠ.  

 



*Procedurálny návrh : O rozpočte navýšenom o 10% - tj. 15 928 €. 

Hlasovanie č.31 : Schválenie predbežného rozpočtu na rok 2015 

Počet delegátov: 51 

ZA: 51 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rastislav Martiška (PEVŠ),predseda VZ ŠRVŠ, oficiálne ukončil ustanovujúce Valné 

zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zápisnicu vypracovala :        zápisnicu overili:  

 

Petra Rendková (TnUAD)                Jana Šmelková (UK)  

 

Mária Čajková (VŠEMVS) 


