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Štvrtok, 6.12.2018 

 

1. OTVORENIE 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ Natália Mulinová privítala delegátov a otvorila 1. zasadnutie 

Valného zhromaždenia ŠRVŠ vo funkčnom období 2018 – 2021. Odznela študentská hymna 

Gaudeamus Igitur. 

Celkový počet mandátov: 74 

Celkový počet prítomných delegátov: 53 

Počet ospravedlnených delegátov: 20 

Počet neospravedlnených delegátov: 1 

Kvórum pre uznášaniaschopnosť VZ: 30 

Celkový počet hostí: 3 

 

2. PRÍHOVOR PREDSENÍČKY VZ ŠRVŠ A PREDSEDU ŠRVŠ 

Prebehli úvodné príhovory, v ktorých rečníci privítali nových delegátov a popriali im veľa 

úspechov v práci v ŠRVŠ. 

 

3. VOĽBY VOLEBNEJ KOMISIE, ZAPISOVATEĽA A OVEROVATEĽOV 

ZÁPISNICE 

3.1 Výber členov dočasnej volebnej komisie 

Za členov dočasnej volebnej komisie boli predsedníčkou VZ určení: 

1. Filip Ondrej 

2. Filip Šuran 

3.2 Kontrola uznášaniaschopnosti VZ 

Dočasná volebná komisia skonštatovala uznášaniaschopnosť VZ. 

3.3 Voľba členov volebnej komisie 

Hlasovanie č.1: Za členov volebnej komisie boli navrhnutí: 

1. Anton Cvik 

2.  Dominik Juračka 

3.  Romana Erdélyiová 

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č.1:  

PRÍTOMNÍ: 35 
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ZA: 29 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 6 

VZ ŠRVŠ zvolilo za členov volebnej komisie Antona Cvika, Domimika Juračku a Romanu 

Erdélyiovú. 

 

Nakoľko sa nikto neprihlásil ako zapisovateľ, navrhol Filip Šuran zvukové nahrávani 

a následne jeho prepis do zápisnice.  

VZ vyjadrovalo súhlas so zvukovým nahrávaním zasadnutia do doby zvolenia zapisovateľa. 

Hlasovanie č.2: Súhlas s nahrávaním zasadnutia.  

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 2:  

PRÍTOMNÍ: 35 

ZA: 34 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ vyjadrilo súhlas s dočasným nahrávaním zasadnutia. 

3.4 Voľba overovateľov zápisnice 

Hlasovanie č. 3: Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Matúš Oparty. 

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 3: 

PRÍTOMNÍ: 35 

ZA: 33 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 2 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľa zápisnice Matúša Opartyho. 

Hlasovanie č. 4: Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý Matej Gajdoš. 

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 4: 

PRÍTOMNÍ: 35 

ZA: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ jednomyseľne zvolilo za overovateľa zápisnice Mateja Gajdoša. 

3.5 Voľba zapisovateľa 

Hlasovanie č. 5: Za zapisovateľa bola navrhnutá Sandra Lukačovská 
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Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 5:  

PRÍTOMNÍ: 35 

ZA: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ jednomyseľne zvolilo za zapisovateľa Sandru Lukačovskú.  

 

4. URČENIE DȎVERYHODNÝCH OSȎB 

Predsedníčka VZ Natália Mulinová určila dôveryhodnú osobu ženského pohlavia Darinu 

Peterkovú a dôveryhodnú osobu mužského pohlavia Filipa Ondreja. Vysvetlila delegátom čo 

dôveryhodná osoba znamená a akú ma funkciu. 

 

5. SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Hlasovanie č. 6: Schválenie programu 1. zasadnutia VZ ŠRVŠ vo funkčnom období 2018 – 

2021. 

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 6: 

PRÍTOMNÍ: 35 

ZA: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený program 1. zasadnutia VZ ŠRVŠ vo funkčnom období 2018 – 

2021 v znení:1 

1. Otvorenie zasadnutia / Privítanie delegátov (Gaudeamus Igitur) 

2. Príhovor predsedníčky VZ ŠRVŠ a predsedu ŠRVŠ 

3. Voľby: volebná komisia, zapisovateľ, overovatelia 

4. Určenie dôveryhodných osôb 

5. Schválenie programu 

6. Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov 

7. Predstavenie ŠRVŠ I. (spoločnosť a študentská participácia) 

8. Predstavenie ŠRVŠ II. (štruktúra, vnútorné predpisy, financovanie a hospodárenie) 

 
1 Poradie bodov sa nemusí zhodovať so zápisnicou, nakoľko v priebehu zasadnutia dochádza k procedurálnym 

návrhom 
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9. Predstavenie ŠRVŠ III. (predsedníctvo VZ, komisie, kontrolná rada, FnPV, web, 

Erasmus +, rada ministra pre ZŤP) a vyhlásenie volieb 

10. Predstavenie ŠRVŠ IV. (predseda, členovia predsedníctva) 

11. Prezentácia práce predsedníctva za funkčné obdobie 2016 – 2018 

12. Voľby 

13. Diskusia s hosťami 

14. Zmena funkčného a volebného obdobia 

15. Vyslovenie dôvery predsedníctvu ŠRVŠ 

16. Zmena systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania – akreditačná 

agentúra, štandardy pre vnútorný systém, zástupcovia ŠRVŠ vo výkonnej rade 

agentúry, hodnotitelia, postavenie ŠRVŠ 

17. Metodika delenia štátnej dotácie 

18. Novela zákona o VŠ - odoberanie titulov 

19. Predstavenie ESU 

20. Doprava – plošné zľavy 

21. Vízia ŠRVŠ na rok 2019 

22. Rozpočet ŠRVŠ na rok 2019 

23. Predstavenie ŠRVŠ o.z. 

24. Postup pri dofinancovaní rekonštrukcii internátov 

25. Organizácia konventov v roku 2019 

26. Fond na podporu vzdelávania 

27. Blok otázok na predsedníctvo a členov orgánov 

 

6. SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MENOVACÍCH DEKRÉTOV 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ dala procedurálny návrh aby bol daný bod presunutý na sobotu 

z dôvodu nadväzujúceho spoločenského programu. Nakoľko bol všeobecný súhlas, nebolo 

potrebné o danom návrhu hlasovať. 

7. PREDSTAVENIE ŠRVŠ 

Pred začiatkom tohto bodu vzniesol Filip Šuran procedurálny návrh, aby sa spojili body 7, 

8, 9 a 10 programu do jedného, nakoľko ide o obsahovo tú istú vec. V programe bol tento bod 

rozdelený iba vzhľadom na lepšiu orientáciu v ňom. Nakoľko bol s procedurálnym návrhom 
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všeobecný súhlas, vyhlásila predsedníčka VZ ŠRVŠ za návrh schválený. 

Predsedníctvo VZ ŠRVŠ v krátkosti predstavilo Študentskú radu vysokých škôl, vysvetlilo 

novým delegátom ich zaradenie, práva a príležitosti, ktoré majú kvôli tomu, že sú v tejto 

organizácií. 

Podpredseda pre vnútorné záležitosti Filip Šuran poskytol informácie o fungovaní, forme 

a hospodárení ŠRVŠ. Vysvetlil čo znamená členstvo v ŠRVŠ aké majú práva a povinnosti 

delegáti. Priblížil štruktúru a orgány ŠRVŠ (valné zhromaždenie a stále orgány). 

Financovanie ŠRVŠ je zabezpečované cez Centrum vedecko-technických informácií 

a rozobral otázku rozpočtu a odkiaľ má organizácia financie na fungovanie. Taktiež 

delegátom priblížil ako budú zasadnutia prebiehať. Prerokovali sa jednotlivé body programu 

a vysvetlil čo je to procedurálny návrh a kedy sa hlasuje. Taktiež bolo poukázané na 

praktickom príklade ako fungujú dôveryhodné osoby a čo je nedovolené správanie. Vysvetlil 

novým delegátom aké voľby budú na tomto zasadnutí aj dôvody prečo sa predsedníctvo 

ŠRVŠ volí až na 4.zasadnutí VZ. 

Na záver podpredseda pre vnútorné záležitosti ukázal novým delegátom ako funguje verejné 

úložisko Google drive, na ktorom budú všetky potrebné dokumenty. 

Sandra Lukačovská mala pripomienku k odosielaniu dokumentov a navrhla aby sa všetky 

dokumenty posielali delegátom minimálne dva týždne pred zasadnutím. Na pripomienku 

reagovalo predsedníctvo a to tak, že všetky dokumenty, ktoré budú mať rozsah viac ako 20 

strán budú odosielané desať dní pred zasadnutím. 

Tento bod programu bol následne predsedníčkou VZ ŠRVŠ prerušený do nasledujúceho dňa, 

kedy sa v ňom bude pokračovať formou workshopu. 

 

8. PREZENRÁCIE PRÁCE ŠRVŠ ZA UPLYNULÉ ROKY 

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász predstavil prácu organizácie za posledné dva roky a to najmä 

s poukázaním na úspechy, ktoré dosiahla. Zameral sa hlavne na rekonštrukcie internátov, 

ktoré boli najviac medializované a ľudia sa tak dozvedeli o práci Študentskej rady vysokých 

škôl. Spomenul taktiež verejné vystúpenie v zahraničí aj stretnutie s inými organizáciami. 

 

Predsedníčka VZ Natália Mulinová vyhlásila voľby do orgánov Študentskej rady vysokých 

škôl, ktoré sa uskutočnia počas valného zhromaždenia. Oznámila delegátom, že kandidátku 

možno podávať do nasledujúceho dňa, t. j. piatku 7.12.2018, do 10:00. 

 

Zasadnutie VZ bolo predsedníčkou VZ ŠRVŠ Natáliou Mulinovou prerušené do 10:00, 

7.12.2018.  
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Piatok, 7.12.2018 

 

10:00 začiatok – prezenčná listina 

9. VOĽBY 

9.1 Pridanie člena do volebnej komisie: 

Nakoľko sa člen volebnej komisie Anton Cvik vzdal členstva vo volebnej komisií, vyhlásila 

predsedníčka VZ ŠRVŠ verejnú voľbu na upráznené miesto člena volebnej komisie. 

Hlasovanie č. 7: Za člena volebnej komisie bol navrhnutý: Michal Ivančák 

Verejné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 7: 

PRÍTOMNÍ: 40 

ZA: 39 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

NEHLASOVALI: 0 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za člena volebnej komisie Michala Ivančáka. 

9.2 Voľba koordinátora pre Erazmus+ 

Kandidát Filip Lenko 

Diskusia: 

Prebehla diskusia s otázkami na kandidáta s hlavnými bodmi otázok: pomenuj najväčšie 

problémy Erazmu+, ako to budeš stíhať s časom, ako by si chcel prezentovať Erazmus+ ? 

Kandidát zodpovedal na dané otázky: čas si určite vytvorím a propagáciu by som zabezpečil 

pomocou facebooku a instagramu. Do diskusie sa zapojili: Eva Viglašová, Dániel Cséfavay, 

Jakub Knažko, Martin Mlynár. 

Hlasovanie č.8 : Voľba koordinátora pre Erazmus + 

Tajné hlasovanie. Kandidát : Filip Lenko 

Výsledky hlasovania č. 8: 

PRÍTOMNÍ: 40 

ZA: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 3 

NEPLATNÉ: 2 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za koordinátora pre Erazmus + Filipa Lenka 

9.3 Voľba člena rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 

Kandidát: Mário Obročník 

Predsedníčka ŠRVŠ Eva Viglašová predstavila delegátom kandidáta, keďže ide o osobu 

z praxe, ktorá nie je delegátom a priblížila jeho prácu a predsedníctvo vyjadrilo plnú dôveru 

kandidátovi. Taktiež predložila písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. 
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Hlasovanie č. 9 :  

Tajné hlasovanie. Kandidát: Mário Obročník 

Výsledky hlasovania č. 9: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 39 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 2 

NEPLATNÉ: 1 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členy rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými 

potrebami Mária Obročníka. 

9.4 Voľby do právnej komisie 

Kandidáti: Peter Kováč a Sandra Lukačovská 

Diskusia: 

Prebehla diskusia s otázkami na kandidátov zo strany predsedníctva, pričom ich zaujímalo 

najmä pôsobenie v oblasti práva a voľného času. 

Hlasovanie č.10 : Voľba člena právnej komisie 

Tajné hlasovanie. Kandidát: Peter Kováč 

Výsledky hlasovania č. 10: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 40 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

NEPLATNÉ: 2 

Hlasovanie č.10 : Voľba člena právnej komisie 

Tajné hlasovanie. Kandidát : Sandra Lukačovská 

Výsledky hlasovania č. 10: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 36 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 4 

NEPLATNÉ: 2 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členov právnej komisie Petra Kováča a Sandru Lukačovskú. 

9.5 Voľby do kontrolnej rady 

Kandidát: Ivana Macková 

Diskusia:  

Na delegátku boli položené otázky hlavne ohľadne času a chuti kontrolovania predsedníctva 

ŠRVŠ. 

Procedurálny návrh Filipa Šurana na odloženie volieb na neskorší čas keďže do kontrolnej 

rady je potrebných viac kandidátov. Tento návrh mal jednoznačnú podporu, preto o ňom 
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nebolo potrebné hlasovať. Predsedníčka VZ ŠRVŠ súčasne vyhlásila možnosť podávať návrhy 

kandidátov za členov kontrolnej rady.  

 

9.6 Voľba administrátora webového sídla 

Kandidát: Michal Ivančák 

Hlasovanie č.11 : Voľba administrátora webového sídla 

Tajné hlasovanie 

Výsledky hlasovania č. 11: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 39 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 3 

NEPLATNÉ: 0 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za administrátora webového sídla Michala Ivančáka. 

9.7 Voľba predsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ 

Kandidát: Natália Mulinová 

Diskusia: 

Kandidátke dal Filip Šuran otázku v znení, či je niečo čo by chcela na zasadnutiach zmeniť. 

Kandidátka odpovedala, že by chcela ešte lepšie pripravovať zasadnutia a zlepšiť 

komunikáciu medzi delegátmi a predsedníctvom. 

Hlasovanie č.12: Voľba predsedu valného zhromaždenia 

Tajné hlasovanie 

Výsledky hlasovania č. 12: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 38 

PROTI: 3 

ZDRŽALI SA: 1 

NEPLATNÉ: 1 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za predsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ Natáliu Mulinovú 

9.8 Voľba podpredsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ 

Kandidát: Milan Švolík 

Diskusia: 

Na kandidáta boli podané zo strany predsedníctva otázky ohľadne voľného času a čím by 

chcel prispieť na zasadnutiach. Kandidát uistil delegátov, že čas si vždy nájde aj keď sú 

situácie kedy sa vážne nemôže a chcel by aby sa noví delegáti medzi sebou viac spoznali 

hneď na prvom zasadnutí. 

Hlasovanie č.13: Voľba podpredsedu valného zhromaždenia 

Tajné hlasovanie 
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Výsledky hlasovania č. 13: 

PRÍTOMNÍ: 43 

ZA: 39 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 2 

NEPLATNÉ: 2 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za podpredsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ Milana Švolíka 

 

7.  (pokračovanie v prerušenom bode z predchádzajúceho dňa) 

7.1 PRÁCA PODPREDSEDOV ŠRVŠ 

Podpredseda pre akademické záležitosti Ľubomír Šottník, podpredseda pre PR Martin 

Mlynár, podpredseda pre zahraničie Dániel Cséfalvay, podpredsedníčka pre sociálne 

záležitosti Eva Viglašová predstavili svoju prácu delegátom vo forme workshopov. 

V krátkosti hovorili o tom čo riešia, akými otázkami sa zaoberajú a čo všetko ich ešte čaká. 

Delegáti mali možnosť pridať sa k jednotlivým podpredsedom a vytvoriť tak skupiny, ktoré sa 

budú zaoberať otázkami, ktoré treba vyriešiť v danom okruhu záležitostí.  

 

10. DISKUSIA S HOSŤAMI 

Vo večerných hodinách sa uskutočnilo stretnutie s ministerkou školstva Martinou Lubyovou a 

Jozefom Jurkovičom, generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl ministerstva školstva. 

Hlavnou témou na diskusii medzi delegátmi a hosťami bol návrh zákona o odoberaní titulov. 

Delegátov najviac zaujímal dopad tohto na predsedu NRSR a ako sa bude postupovať 

v prípade, že sa odoberie titul Bc. či automaticky človek stratí všetky nadchádzajúce tituly a či 

je to vhodné a morálne. Pani ministerka uistila delegátov, že práca predsedu NRSR nie je 

plagiátom ale kompilátom a to nie je nič nezákonné. Taktiež ich uistila, že ak by nastala 

situácia odobratia titulu Bc. a tak by sa poškodilo finančné zabezpečovanie rodiny danou 

osobou bolo by na zvážení či by bol daný titul odobratý. K otázka sa vyjadrili aj hostia. 

Ďalšou otázkou, ktorá sa v diskusii rozoberala bolo dofinancovanie rekonštrukcií internátov 

a či budú aj ďalšie peniaze, ktoré už ministerstvo v minulosti sľúbilo. Ministerka sa tiež 

vyjadrila k metodike rozpočtu a ako by si predstavovala, žeby sa vedel zvýšiť obnos peňazí, 

ktoré by vedelo ministerstvo prerozdeliť. Na konci diskusii popriala ministerka delegátom 

veľa úspechov a pogratulovala im k zvoleniu do študentskej rady vysokých škôl.  

 

6.  SLÁVNOSTNÉ ODOVZÁVANIE MENOVACÍCH DEKRÉTOV (pokračovanie 

v prerušenom bode z predchádzajúceho dňa) 

Predsedníčka VZ Natália Mulinová a predseda ŠRVŠ Bálint Lovász slávnostne odovzdali 

novozvoleným delegátom dekréty a dali im príležitosť aby vyjadrili čo chcú svojím zvolením 

dosiahnuť a prečo sa rozhodli kandidovať.  
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Zasadnutie VZ bolo predsedníčkou VZ ŠRVŠ Natáliou Mulinovou prerušené do 10:30, 

8.12.2018. 

 

Sobota, 8.12.2018 

 

10:30 začiatok – prezenčná listina 

11. ZMENA FUNKČNÉHO A VOLEBNÉHO OBDOBIA 

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász definoval problém zmeny pri počte rokov funkčného 

volebného obdobia. Vysvetlil prečo nastala zmena štatútu a to tak, že predsedníctvo sa bude 

voliť až po roku fungovania nového volebného obdobia a uviedol problém v praxi, ktoré 

iniciovali túto zmenu. 

Ďalej predstavil víziu ŠRVŠ a plán práce, pričom zdôraznil, že kľúčom k úspechu je 

zapojenie delegátov do práce, zlepšenie odbornej pripravenosti, vysvetlil ako majú delegáti 

využiť svoje postavenie a ako je potrebné komunikovať s verejnosťou. Prestavil časovú os na 

rok 2019 a pokúsil sa delegátom povedať ako je dôležité aby mali záujem pracovať, pretože 

spolu dokážeme viac.  

Diskusia: 

Delegáti Jánošík a Gajdoš vyjadrili predsedníctvu dôveru a poďakovali im za ich prácu.  

 

12.  VYSLOVENIE DȎVERY PREDSEDNÍCTVU ŠRVŠ 

Hlasovanie o vyslovení dôvery predsedníctvu ŠRVŠ 

Hlasovanie č.14: Vyslovenie dôvery predsedníctvu ŠRVŠ 

Verejné hlasovanie 

Výsledky hlasovania č. 14: 

PRÍTOMNÍ: 40 

ZA: 40 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEPLATNÉ: 0 

VZ ŠRVŠ jednomyseľne vyslovilo dôveru predsedníctvu ŠRVŠ v aktuálnom zložení. 

 

13. ZMENA SYSTÉMU ZABEZPEČOVANIA KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVANIA 

Podpredseda pre akademické záležitosti Ľubomír Šottník predstavil v krátkosti zákon 

o zabezpečovaní kvality a legislatívny priebeh. Hovoril o hlavných zmenách a to najmä 

o tom, že sa ruší akreditačná komisia a vzniká akreditačná agentúra. Spomenul aj problém so 

štandardmi, ktoré ešte stále nie sú schválené. Zmenou je aj to, že študenti budú súčasťou AA. 
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Vysoké školy si budú musieť požiadať o prvé posúdenie do 31.12.2024 a o druhé posúdenie 

do 31.12.2030. Každá VŠ musí minimálne raz za 10 rokov požiadať o preverenie vnútorného 

systému. Predstavil akreditačnú agentúru a jej právomoci, aké sú podmienky na členstvo 

v danie agentúre, aké bude mať orgány. Ako jeden z orgánov je aj výkonná rada do ktorej 

budú patriť aj študenti a podmienky, ktoré budú musieť spĺňať sú minimálne.  

Diskusia: 

Prebehla diskusia, ktorá bola zameraná na vhodnosť posúdenia vysokej školy právnickou 

osobou, aký sú predpokladaní kandidáti do výkonnej rady, či je vhodné aby študent, ktorý 

študuje na zahraničnej škole mohol byť súčasťou výkonnej rady, aj akú formu pracovného 

pomeru budú študenti mať. 

V diskusii vystúpili: Ondrej, Lovász, Jánošík, Šuran, Knažko, Gajdoš, Petriľák, Beňo, 

Bajzová a Šottník. 

 

14. POSTUP PRI DOFINANCOVANÍ REKONŠTRUKCIÍ INTERNÁTOV 

Na základe procedurálneho návrhu Filipa Šurana, ktorý bol jednomyseľne schválený sa body 

schválené v programe pod č. 24, 20, 19, 23 presunuli ako nové body č. 14, 15, 16, 17. 

Predsedníctvo ŠRVŠ otvorilo diskusiu o tom ako si delegáti predstavujú dofinancovanie 

rekonštrukcií internátov, či si všimli zmeny na jednotlivých študentských domovoch a ako 

postupujú rekonštrukcie. Delegátov najmä zaujímalo či nebude problém ak sa zmení minister 

školstva a na čo môžu internáty použiť poskytnuté financie, taktiež či má ŠRVŠ kompetencie 

na to aby mohla kontrolovať na čo boli dané financie použité, samozrejme, ak by vedenie 

študentských domov odmietlo tieto informácie poskytnúť možno sa odvolať na infozákon. 

Rozoberala sa aj dotácia na ubytovanie, ktorá je momentálne na výške sedem eur aj keď sa 

ceny energie a práce už niekoľkokrát zvyšovali a tým pádom na tento nárast doplácajú 

študenti. Predsedníctvo spomenulo aj to, že bolo ešte prisľúbených 25 miliónov eur, avšak 

nikto nevie kde sa tie peniaze podeli no najprv sa musí vyriešiť financovanie rekonštrukcií až 

potom sa ŠRVŠ bude zaoberať týmito financiami.  

 

15. DOPRAVA – PLOŠNÉ ZĽAVY 

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti Eva Viglašová hovorila o probléme pri financovaní 

dopravy a poskytovaní zliav študentom a taktiež spomenula problém, ktorý vzniká hlavne 

vtedy ak sa jedná o obdobie medzi prvým a druhým stupňom štúdia ale aj to, že študenti na 

doktorandskom štúdiu nemá nárok na žiadnu zľavu v doprave.  

Diskusia: 

V diskusii sa delegáti pokúsili rozhodnúť o tom kam chceme aby ŠRVŠ smerovala pri riešení 

tohto problému a taktiež sa zaoberali otázkou vlakov zadarmo a koľko také vlaky stoja, keďže 

sa zistilo, že študenti túto možnosť zneužívajú a kupujú si lístky aj keď ich v skutočnosti 

nepotrebujú. Preto je potrebné aby sa ŠRVŠ rozhodla či by nebolo vhodné zmeniť spôsob 

poskytovania týchto zliav. Delegátka Kyselová spomenula problém, ktorý majú študenti 
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v Nitre a to, že ak majú nový ISIC musia si zakúpiť ďalšiu kartu aby mohli využívať MHD. 

Viglašová jej priblížila riešenie tohto problému, keďže sa tým zaoberala v Bratislave 

a poskytla jej pomoc pri riešení. Delegáti sa v diskusii vyjadrili k problémov mestskej 

dopravy v rôznych mestách kde sídlia univerzity. 

 

16. PREDSTAVENIE ESU 

Hosť Filip Příhoda predstavil delegátom Európsku študentskú úniu, ktorá je zameraná na 

študentov. Vysvetlil ako organizácia pracuje a čo je jej hlavnou náplňou. Hovoril tiež o tom 

ako by sa mohla ŠRVŠ zapojiť do ESU bez toho aby tam priamo pôsobila ale vedela mať 

svoje slovo a predstaviť tak aj problémy, ktoré slovenskí študenti majú. Následne prebehla 

diskusia či je reálna možnosť aby takáto situácia nastala a Študentská rada vysokých škôl by 

mala miesto aj v Európskej študentskej únií.  

 

17. ŠRVŠ OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász predstavil dlhotrvajúci problém s existujúcim občianskym 

združením a taktiež ako sa predsedníctvo pokúsilo vyriešiť právnu subjektivitu, keďže ŠRVŠ 

momentálne nemá veľké právo pri financovaní a taktiež je problém s rozhodovaním 

o personálnych otázkach. Spomenul ako dané občianske združenie vzniklo a ako fungovalo 

v minulosti. Najväčším problémom je však, že existujúce občianske združenie neprijíma 

nových členov. Následne prebehla diskusia s možnosťami toho riešenia. Delegáti sa zhodli 

a zaviazali predsedníctvo, aby na prebiehajúcom zasadnutí predložili návrhy uznesení 

k občianskemu združeniu. 

 

18. METODIKA DELENIA ŠTATNEJ DOTÁCIE 

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti Eva Viglašová vysvetlila čo metodika je a ako sa 

uplatňuje v praxi prerozdeľovanie finančného balíka. Spomenula tiež problém s vyplácaním 

motivačného-prospechového štipendia, čo sa dozvedela vo worshopoch pri predstavovaní 

svojej práce keďže na univerzitách nie sú poskytnuté financie na ktoré majú študenti nárok 

podľa zákona a je im vyplácania mnohokrát nižšia ako suma, ktorú zákon uvádza. Riešil sa aj 

problém, ktorý vznikol tým že sa právnikom zmenil koeficient na prideľovanie financií a tým 

sa znížil obnos peňazí odborom, ktorým boli tieto financie poskytnuté. Preto ŠRVŠ chce 

požiadať aby sa tieto odbory dofinancovali. 

Diskusia: 

Prebehla diskusia v ktorej delegáti riešili ako je poskytované prospechové štipendium na ich 

univerzitách. Otázka zmeny koeficientu sa rozoberala podrobnejšie a to hlavne z toho dôvodu, 

že delegáti majú dojem, že ide len o to, ktorý odbor dokáže presvedčiť, že je ten dôležitejší 

ten dostane viac peňazí zo štátneho rozpočtu. 

 

19. NOVELA ZÁKONA O VŠ – ODOBERANIE TITULOV 
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Podpredseda pre vnútorné záležitosti Filip Šuran priblížil návrh zákona a zdôraznil, ktoré 

body zákona sú dôležité a ŠRVŠ by sa mala k ním vyjadriť. 

Diskusia: 

Prebehla diskusia, v ktorej delegáti vyjadrili svoje myšlienky k zákonu. Išlo najmä o to, že sa 

delegátom nepáči, že má byť odobratý titul za trestný čin; aj to, že sa daný zákon nedotkne 

predsedu NRSR, kvôli ktorému sa veľmi horlivo začal tento zákon riešiť; delegáti diskutovali 

aj o tom či je vhodné aby ako druhostupňový orgán bolo ministerstvo, keďže sa jedná 

o politický orgán a univerzity by mali byť apolitické; hovorili aj o tom aké má postavenie 

rektor a akú má moc, keďže kontrolnú komisiu menuje rektor a tá rozhoduje o odobratí titulu; 

padla aj pripomienka, že sa komisia kreuje z odborníkov v danom odbore avšak existujú aj 

také odbory pri, ktorých by nebolo možné danú komisiu zostaviť a tak by bolo vhodné ak by 

bola aj možnosť aby komisia bola vytvorená aj z odborníkov príbuzných odborov. Jeden 

z delegátov mal návrh aby odoberanie titulov zostalo v plnej moci univerzít tak ako to je aj pri 

existencii koncepcie odňatia habilitačných práv. Nakoniec sa delegáti zaoberali výškou 

pokuty pri neodovzdaní diplomu pri odobratí titulu avšak zhodlo sa na tom, že táto 

pripomienka nebude kladená.  

V diskusii vystúpili: Hyravý, Lovász, Kováč, Opárty, Gafurov, Zsembera (hosť), Béreš 

a Šuran. 

 

Na základe zmien a posunutí programu dal podpredseda pre vnútorné záležitosti Filip Šuran 

v mene Predsedníctva ŠRVŠ procedurálny návrh, aby sa pokračovalo v programe 

v nasledujúcej postupnosti bodov:  

20. Konvent akademických senátov 

21. Voľby orgánov ŠRVŠ (po tomto bode prerušiť zasadnutie do nasledujúceho dňa) 

22. Prednáška zahraničného hosťa 

23. Fond na podporu vzdelávania 

24. Blok otázok na predsedníctvo a členov orgánov ŠRVŠ 

25. Schvaľovanie uznesení VZ Lučenec 2018 

Nakoľko k návrhu nemal žiadny delegát pripomienky a bol s ním všeobecný súhlas, 

predsedníčka VZ ŠRVŠ ho vyhlásila za prijatý. Bude sa teda postupovať v zmysle 

schválených zmien.  

 

20. KONVENT AKADEMICKÝCH SENÁTOV 

Podpredseda pre akademické záležitosti predstavil koncept konventu, jeho dôležitosť aj 

priebeh minuloročného konventu, poučenie z tohto konventu a to, že kombinácia nedeľa-

pondelok nie je vhodná a tiež, že je nutné sa vyhnúť skúškovému obdobiu a mesiacu kedy sa 

vykonávajú štátnice. Pre konvent AS 2019 vymedzil hlavné ciele a to spresnenie dátumu, 

miesta a hlavnej témy, aké sú očakávané výsledky konventu, ktorý sa pripravuje a hlavne 

zvýšiť povedomie o novom systéme zabezpečovania hodnotenia kvality vysokých škôl. 

Definoval cieľovú skupinu a očakávaných hostí. Úloha delegátov bude aby šírili konvent 
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medzi študentmi a hľadali ľudí, ktorí by sa ho zúčastnili. Predstavil návrh programu a to 

delenie na seminárny deň a plenárny deň. Stanovil úlohy na najbližšie obdobie čiže 

financovanie a potvrdenie finančných prostriedkov, program, potvrdenie priestorov NRSR, 

komunikáciu s hosťami a potvrdenie ich účasti. Na konci spomenul aj pripravovaný konvent 

študentských organizácií, ktorý sa bude konať v októbri 2019 s témou podpory študentských 

organizácií a ich sieťovania so študentskou radou vysokých škôl.  

Diskusia: 

Prebehla diskusia o vhodných účastníkoch na konvente. Vystúpil: Jánošík, Cvik, Gafurov, 

Ivančák a Paľovčík. 

 

21. VOĽBY ORGÁNOV ŠRVŠ 

21.1  Voľby do kontrolnej rady 

Krátke predstavenie kandidátov. 

Kandidáti: 1. Katarína Bajzová 

       2. Alexandra Gaherová 

       3. Jakub Jánošík 

       4. Viktória Jakubovičová 

       5. Ivana Macková 

 

Hlasovanie č. 15:Za členku kontrolnej rady ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 15:  Katarína Bajzová 

PRÍTOMNÍ: 48 

ZA: 47 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 1 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 0 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členku kontrolnej rady Katarínu Bajzovú. 

Hlasovanie č. 15: Za člena kontrolnej rady ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 15:  Alexandra Gaherová 

PRÍTOMNÍ: 48            

ZA: 45 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 2 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členku kontrolnej rady Alexandru Gaherovú. 

Hlasovanie č. 15: Za člena kontrolnej rady ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 
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Výsledky hlasovania č. 15:  Jakub Jánošík 

PRÍTOMNÍ: 48            

ZA: 42 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 5 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za člena kontrolnej rady Jakuba Jánošíka. 

Hlasovanie č. 15: Za člena kontrolnej rady ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 15:  Viktória Jakubovičová 

PRÍTOMNÍ: 48            

ZA: 44 

PROTI: 1 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 3 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členku kontrolnej rady Viktóriu Jakubovičovú. 

Hlasovanie č. 15: Za člena kontrolnej rady ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 15:  Ivana Macková 

PRÍTOMNÍ: 48            

ZA: 45 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 3 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za členku kontrolnej rady Ivanu Mackovú. 

21.2 Voľby do právnej komisie 

Kandidát: Peter Béreš 

Hlasovanie č. 16: Za člena právnej komisie ŠRVŠ 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 16:  

PRÍTOMNÍ: 48            

ZA: 48 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 0 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za člena právnej komisie Petra Béreša. 

21.3  Voľba podpredsedu pre mládež a šport ŠRVŠ 
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Kandidát: Anton Cvik 

Kandidát sa pomocou prezentácie predstavil delegátom, opísal svoje doterajšie pôsobenie 

v oblasti športu, aké má predstavy a čo všetko by chcel ako podpredseda urobiť. 

Anton Cvik sa vzdal funkcie člena volebnej komisie, preto vyhlásila predsedníčka VZ ŠRVŠ 

verejnú voľbu na uprázdnené miesto člena volebnej komisie.  

Hlasovanie č. 17: Za člena volebnej komisie                    

Kandidát: Michal Králik 

Verejné hlasovanie.  

Výsledky hlasovania č. 17:   

PRÍTOMNÍ: 39            

ZA: 39 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 0 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za člena volebnej komisie Michala Králika. 

Hlasovanie č. 18: Voľba podpredsedu agendy pre mládež a šport ŠRVŠ                   

Kandidát: Anton Cvik 

Tajné hlasovanie. 

Výsledky hlasovania č. 18:   

PRÍTOMNÍ: 50            

ZA: 45 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

NEHLASOVALI: 0                       

NEPLATNÉ: 5 

VZ ŠRVŠ  zvolilo za podpredsedu agendy pre mládež a šport ŠRVŠ Antona Cvika. 

 

Zasadnutie VZ bolo predsedníčkou VZ ŠRVŠ Natáliou Mulinovou prerušené do 10:30, 

9.12.2018. 
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Nedeľa, 9.12.2018 

10:20 začiatok – prezenčná listina 

22.  Prednáška zahraničného hosťa 

Hosť Gohar Hovhannisyan mala prednášku o zabezpečovaní kvality v európskom priestore, 

pričom porovnala rôzne systémy QA s tým slovenským. Po prednáške prebehla diskusia.  

23. FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA 

Členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania zvolení ŠRVŠ Mária Barteková a 

Matej Martovič vysvetlili delegátom čo je to fond na podporu vzdelávania a na čo slúži. 

Popísali čo sú študentské pôžičky a zhodnotili koľko študentov študuje na SR v porovnaní 

s minulosťou, taktiež zhodnotili počet poberateľov sociálnych štipendií a následne popísali 

problém kde sú zvyšné financie, ktoré sa vo fonde nachádzajú. Porovnali pôžičkový 

a štipendijný systém so zahraničím. V roku 2018 bolo čerpaných 2 524 800 eur na pôžičky čo 

predstavuje nárast o 5,4% oproti minulému roku. Hovorili aj o tom, že až 80% žiadostí 

o pôžičku je od študentov, ktorí študujú v zahraničí a žiadajú o maximálnu možnú výšku čo 

predstavuje 2 500 eur na jeden akademický rok. Spomenuli aj spoluprácu s CKM a popísali 

ako si predstavujú propagáciu cez delegátov. Ich akčný plán na rok 2019 je navýšenie 

maximálnej výšky na sumu 3000 eur na jeden akademický rok, zabezpečenie permanentnej 

marketingovej komunikácie, o zaobstaraní nového informačného systému pre FNDU, 

rozšírenie pôsobnosti fondu, reforma študentských pôžičiek a to tak aby bol 0% úrok pre 

sociálnych študentov a pre nie sociálne odkázaných študentov s minimálnym úrokom. 

Diskusia:  

V diskusii sa hlavne rozoberali otázky na tému propagácie, financovania propagácie, 

splatnosti pôžičky a dopadu na žiadosť o inú pôžičku po ukončení štúdia.  

Do diskusie sa zapojili: Mlynár, Cvik, Gajdoš, Šuran, Bajzová a Lukačovská. 

 

24. BLOK OTÁZOK NA PEDSEDNÍCTVO A ČLENOV ORGÁNOV ŠRVŠ 

V rámci tohto bodu dovysvetlil podpredseda VZ Milan Švolík organizačný priebeh 

nasledujúcich zasadnutí VZ. Okrem toho nemal nikto z prítomných žiadne otázky na členov 

orgánov ŠRVŠ. 

25. SCHVAĽOVANIE UZNESENÍ Z VZ LUČENEC 2018 

Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász otvoril bod schvaľovania uznesení z VZ Lučenec 2018. Body 

sa delegátom postupne predstavili, pričom prebiehala diskusia, dodatočná obsahová 

a formálna úprava bodov uznesenia. 

Hlasovanie č. 19: Verejné hlasovanie. Uznesenia k oblasti dopravy. 

Výsledky hlasovania č. 19: 

PRÍTOMNÍ: 40 

ZA: 40 
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PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

VZ ŠRVŠ jednomyseľne schválilo uznesenia k agende dopravy:  

Valné zhrommaždenie ŠRVŠ: 

1. zaväzuje predsedníctvo, aby prehodnotilo systém poskytovania dopravných zliav. 

2. navrhuje širší zber údajov o pohľade a názoru študentov na dopravné zľavy. 

3. navrhuje na základe dát ohľadom cestovania vytvoriť návrhy na zmenu dopravných 

zliav. 

4. navrhuje na základe analýz prehodnotiť bezplatnú vlakovú dopravu a alokovaný 

kontingent pre študentov v prípade bezplatnej vlakovej dopravy. 

5. zaväzuje predsedníctvo rokovať s kompetentnými orgánmi o zmenách dopravných 

zliav za účelom nastavenia celoplošných zliav pre autobusovú dopravu, a zlepšenia 

kvality cestovania vlakom. 

 

Hlasovanie č. 20: Verejné hlasovanie. Uznesenia k ŠRVŠ občianskemu združeniu. 

Výsledky hlasovania č. 20: 

PRÍTOMNÍ: 40 

ZA: 40 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

VZ ŠRVŠ jednomyseľne schválilo uznesenie k ŠRVŠ občianskemu združeniu: 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

1. so znepokojením vníma situáciu v ŠRVŠ občianskom združení („ŠRVŠ o.z.“ alebo 

„združenie“). Výkonný výbor združenia po ani viac ako 4 mesiacoch neprijal 

delegátov a bývalých delegátov ŠRVŠ za svojich členov, čím porušil a sústavne 

porušuje vlastné Stanovy. 

2. deklaruje, že ŠRVŠ o.z. v súčasnom postavení nemá mandát vystupovať v mene 

vysokoškolských študentov a stratilo účel, na ktorý bolo založené.  

3. deklaruje, že zástupcovia ŠRVŠ o.z. v orgánoch Správnej rady Nadácie Intenda 

a Dozornej rady HMS boli zvolení bez jasného mandátu od zástupcov 

vysokoškolských študentov. 

4. zaväzuje predsedníctvo ŠRVŠ a dáva mandát predsedníctvu ŠRVŠ, aby vykonalo 

všetky potrebné kroky smerujúce k obnoveniu mandátu ŠRVŠ o.z. tak, aby 

právoplatne zvolení zástupcovia študentov s mandátom ich zastupovať, (delegáti 

ŠRVŠ) tvorili väčšinu na Valnom zhromaždení ŠRVŠ o.z.  

5. žiada Výkonný výbor ŠRVŠ o.z. o vyjadrenie sa ku všetkým podaným prihláškam do 



[Type here] 

Zápisnica z Valného zhromaždenia ŠRVŠ 

Lučenec, Miraj resort 

06.12. - 09.12 2018 

 

20 
 

ŠRVŠ o.z. do dvoch týždňov od doručenia tohto uznesenia, a to s kladným 

výsledkom.  

6. menuje do pracovnej skupiny na zmenu Stanov ŠRVŠ občianskeho združenia Bálinta 

Lovásza, Filipa Šurana a Filipa Ondreja.  

7. Valné zhromaždenie konštatuje, že v prípade, ak nebude spolupráca obnovená, tak sa 

bude ŠRVŠ ku dňu 01.02.2019 verejne dištancovať od ŠRVŠ občianskeho združenia. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ Natália Mulinová. oficiálne ukončila 1. valné zhromaždenie ŠRVŠ vo 

funkčnom období 2018-2021. 
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Predseda VZ ŠRVŠ: Natália Mulinová v. r. 

Zápisovateľ: Sandra Lukačovská v. r. 

Overovatelia zápisnice: Matúš Oparty v. r., Matej Gajdoš v. r. 

 

 

V Lučenci dňa 09.12.2018 


