Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

Miesto a čas: zasadnutie Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl (ďalej aj „ŠRVŠ“) sa
uskutočnilo dňa 18.07.2015 o 10:00 hod, miestnosť č. 224, Centrum vedecko-technických
informácií SR, Staré grunty 52, 842 44, Bratislava.
Prítomní:
Jana Šmelková (predsedníčka)
Tomáš Kováč (podpredseda)
Kristína Betáková (tajomníčka pre financie)
Bálint Lovász (tajomník pre PR)
Filip Ondrej (tajomník pre akademické záležitosti)
Hostia:
Michal Válek (PEVŠ)
Tomáš Hrivňák (TUKE)
Petra Rendková (TnUAD)
Michaela Fabianová (UPJŠ)
Jakub Ševcech (STU)

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa
3. Prezentácia činnosti členov predsedníctva
4. Výber delegáta do Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami
Projekty: konvent senátov, V4+, problémy školstva, internátna izba, isic....
5. Prezentácia projektu - Akademické centrum studentských aktivit (http://www.acsa.cz/)
6. Nadácia Intenda - odporúčania pre vytvorenie priorít
7. Rôzne
8. Záver

1.) Otvorenie
Predsedníčka ŠRVŠ Jana Šmelková otvorila zasadnutie otvoreného predsedníctva ŠRVŠ
a privítala všetkých prítomných delegátov.

2.) Voľba zapisovateľa
Za zapisovateľa bola navrhnutá a odsúhlasená Petra Rendková.
3.) Prezentácia činnosti predsedníctva:
1. Jana Šmelková – informovala prítomných o stretnutiach uskutočnených v ostatnom
období:
a. stretnutie: open day Transdata – ohľadne ISIC kariet, spoločne s Alexandrom
Kováčom
b. stretnutie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky –
problematika doktorandov a ZŤP, rokovanie aby štipendium nebolo
posudzované ako mzda, ŠRVŠ bola prizvaná predsedníčkou ADS k spolupráci
- spoločne s Veronikou Trstianskou (predsedníčka ADS)
c. stretnutie: Nadácia INTENDA – diskusia o ďalšej spolupráci s novou
správkyňou INTENDY Oľgou Pažitnou
d. stretnutie: s organizáciou ASCA – Akademické centrum studentských aktivit
ohľadom získaného projektu
e. účasť a práca v pracovnej skupine konferencie V4
2. Tomáš Kováč
a. účasť na rokovaní Akreditačnej komisie v Liptovskom Mikuláši (1-2.júla
2015)
b. plánované stretnutie na nasledujúci deň (nedeľa 19.júla 2015) v Žiline
ohľadne projektu internátna izba a problémy školstva – projekt bude
predstavený ako finálny na najbližšom VZ v októbri
3. Bálint Lovász
a. stretnutie: WG PR v Trnave – riešenie problematiky webstránky ŠRVŠ,
kompletná premena
b. organizovanie podujatia V4 v Bratislave
c. vypracovanie grafického návrhu na brožúry a záložky ŠRVŠ
d. správa z V4 bude v najbližšej dobe doručená delegátom od Andreja Bencela
e. naplánovanie stretnutia s ISIC začiatkom augusta 2015
4. Filip Ondrej
a. riešenie problematiky akreditácie – problém so správami od starých delegátov
(stále nie sú dodané 2 správy), najbližšie stretnutie AK prebehne v auguste
v Trnave
b. vytvorenie spoločne s pracovnou skupinou návrhy k ďalšej AK – návod na
zlepšenie a zjednodušenie
c. konvent senátorov – termín 12. októbra 2015 v Bratislave
i. čaká sa na vyjadrenie NR SR o priestoroch a službách, ktoré na
konvente budú
ii. program konventu – témy a hostia vytvorené s jemnými úpravami
iii. kontaktovanie delegátov, nominovaných do ŠRVŠ za AS univerzity
5. Kristína Betáková
a. riešenie pracovných ciest delegátov

b. dokončenie administratívy ohľadne platieb za posledné VZ pre hostí
c. vytvorenie dodatočných správ k verejnému obstarávaniu
*Kristína Betáková po odprezentovaní činnosti sa vzdala funkcie tajomníčky pre financie, a to
z osobných dôvodov..

4.) Voľba delegáta do Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými
potrebami
Na uvedenú pozíciu sa prihlásili 2 kandidáti : Marek Trenčiansky (TUZVO) a Petra Rendková
(TnUAD)
Petra Rendková prezentovala svoj záujem na problematike zastávania záujmov osôb so
špecifickými potrebami a zdôraznila, že má záujem riešiť predmetnú problematiku
komplexne, nie len smerom Rade a ministerstvu, nakoľko ide o dôležitú agendu.
Nakoľko išlo o personálnu otázku, prebehla voľba tajným hlasovaním s výsledkom:
počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

4

počet platných hlasovacích lístkov: 4
1.Marek Trenčiansky:

0

2.Petra Rendková:

4

Delegátom za ŠRVŠ do Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými
potrebami bola zvolená Petra Rendková (TnUAD).

5.) ACSA – akademické centrum študentských aktivít
Predsedníčka v tomto bode informovala prítomných o uskutočnenej porade riadiaceho
tímu prebiehajúceho projektu, na ktorý získalo ŠRVŠ OZ grant v rámci Erasmus+. Ide
o medzinárodný projekt s českým združením ACSA so sídlom v Brne.1 Projekt bol určený na
36 mesiacov, so začiatkom k 1.júnu 2015. Podstatou projektu je vytvorenie obdobnej
databázy študentských aktivít akú doposiaľ spravuje ACSA, v rámci ktorej sa budú
registrovať formálne i neformálne študentské organizácie do centrovalizovaného systému
v správe ŠRVŠ. Otázkou ostáva motivácia združení k registrácii. Na tomto mieste bola
navrhnutá spolupráca aj s nadáciou Intenda, ktorá by mohla zaregistrovaným ponúknuť napr.
zľavu na ubytovanie v zariadenia HMS. Na realizáciu projektu bude zo strany ŠRVŠ potrebný
tím: koordinátor, PR, IT.
6.) Nadácia INTENDA

1

http://www.acsa.cz/

Predsedníčka informovala prítomných o aktuálnej situácii v Nadácii Intenda ako aj
o potrebe upresnenia nadačnej činnosti nadácie, ktorá by sa, podľa predsedníčky mala
zamerať výlučne na mládež, vedu a vzdelávanie.
7.) Rôzne a záver
Na tomto mieste Jakub Ševcech odprezentoval možnosti spolupráce so združením
Univalue, ktorú považuje za zmysluplnú, zvýraznil však potrebu vytvorenia pevného aspoň 3členného tímu delegátov, ktorí budú spravovať uvedenú agendu.
V bode rôzne predsedníčka vyjadrila svoj nesúhlas s obsahom správy zo zasadnutia
Akreditačnej komisie, ktorú zaslal podpredseda všetkým delegátom. Predsedníctvo sa zhodlo
na záväznom postupe zverejňovania podobných správ, a to až po predchádzajúcom
informovaní predsedníctva ako výkonného orgánu ŠRVŠ. Následne prebehla diskusia, na
podnet Bálinta Lovásza, o potrebe viacdňového stretnutia predsedníctva v priebehu mesiaca
august, tento návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi predsedníctva. Na uvedenom
stretnutí bude hlavným bodom programu tvorba tzv. brožúrok a web stránky, na ktorú budú
prizvaní aj členovia projektového tímu.
V rámci tohto bodu iniciovala predsedníčka podnet na prítomnú predsedníčku právnej
komisie. Predmetom podnetu bol výklad k problematike zániku mandátu delegáta z dôvodu
neúčasti na valnom zhromaždení. Predsedníčka aj podpredseda sa zhodli na výklade, podľa
ktorého ak má delegát dve ospravedlnené a jednu neospravedlnenú absenciu, považujeme to
za tri ospravedlnené absencie. S týmto výkladom nesúhlasil predseda VZ, čo bol dôvod na
iniciovanie podnetu.
Ďalej predsedníčka vyzvala prítomných na vyjadrenie sa k skôr predloženej novele
zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorá bola zaslaná zástupcami ŠRVŠ v Rade fondu –
Máriou Bartekovou a Matejom Martovičom. Prítomní sa zhodli na dvoch pripomienkach
k novele zákona, a to ponechaní dĺžky funkčného obdobia člena Rady fondu na dva roky (na
rozdiel od navrhovaných 3 rokov) a ponechaní dĺžky funkčného obdobia Dozornej rady fondu
na 3 roky (na rozdiel od navrhovaných 4 rokov).
Záverom predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a efektívny priebeh
zasadnutia.

V Bratislave, dňa 18.07.2015

Vyhotovili: Rendková, Šmelková

