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I. ŠTVRTOK, 08. 12. 2022 

 
Prvý deň zasadnutia VZ ŠRVŠ 

 

1) OTVORENIE ZASADNUTIA VZ ŠRVŠ 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ Alexandra Ciesarová otvorila zasadnutie VZ ŠRVŠ a zaznela 

študentská hymna Gaudeamus Igitur. Následne Predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová 

privítala delegátky a delegátov na 3. prezenčnom zasadnutí VZ ŠRVŠ vo volebnom období 

2021 – 2024. Vyzvala členov Predsedníctva ŠRVŠ, aby sa predstavili a v skratke uviedli 

zameranie svojej činnosti. 

 

Informácie o mandátoch ŠRVŠ k 08. 12. 2022: 
 

Celkový 

počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  

prítomných 

hostiek 

a hostí* 

Ospravedlnené/í 

delegátky/ti 

Ostatné/í 

delegátky/ti** 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového 

počtu delegátok 

a delegátov) 

75 31 4 23 21 30 

 

* B. Lovász, M. Vespa, R. Uhrín, T. Petras 

** Neprítomné/í v danom momente, neospravedlnená účasť. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ uviedla, že voľba volebnej komisie pre obdobie trvania 

zasadnutia VZ ŠRVŠ, zapisovateľa a overovateľov zápisnice prebehne verejne. 

Nasledovali voľby na uvedené funkcie. 

 

2) VOĽBY ČLENOV VOLEBNEJ KOMISIE, ZAPISOVATEĽA 

A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

 

2.1 VÝBER ČLENOV DOČASNEJ VOLEBNEJ KOMISIE  

Za členov dočasnej volebnej komisie boli Predsedníčkou ŠRVŠ určení: 

 

1. Matej Šuránek (UMB),  

2. Martin Olšav (TUKE). 
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Predsedníčka VZ ŠRVŠ určila dočasnú volebnú komisiu v uvedenom zložení. Určená 

dočasná volebná komisia bola požiadaná o kontrolu požadovaného kvóra pre schopnosť 

uznášania sa. Počet prítomných bolo 31, čiže viac ako 2/5 všetkých delegátok a delegátov 

(celkový počet 75 k 08. 12. 2022). Kvórum prítomných bolo potvrdené aj čítaním zo zoznamu 

delegátok a delegátov pre volebné obdobie 2021 – 2024 predsedníčkou VZ ŠRVŠ. 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová priblížila spôsob úpravy hlasovacieho lístka pre 

nadchádzajúce voľby na jednotlivé funkcie. 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

2.2 VOĽBA ČLENKY A ČLENOV (STÁLEJ) VOLEBNEJ KOMISIE 

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

 

1. Kristína Jurinová (KU), 

2. Marek Vojtko (UKF), 

3. Peter Vojtík (UCM). 

 

Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 1: 
 

Voľba členky 

a členov VK 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok a delegátov 
Kvórum ZA PROTI 

ZDRŽAL/A 

SA 

75 31 30 31 0 0 

 

VZ ŠRVŠ zvolilo K. Jurinovú za členku, M. Vojtka a P. Vojtíka za členov volebnej 

komisie pre trvanie zasadnutia VZ ŠRVŠ v termíne 08. – 11. 12. 2022. 

 

2.3 VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 

Hlasovanie č. 2: Za overovateľov zápisnice z predmetného zasadnutia VZ ŠRVŠ boli 

navrhnutí: 

 

1. Matej Šuránek (UMB), 
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2. Andrej Dorušinec (STU). 

 

Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 2: 
 

Voľba 

overovateľov 

zápisnice 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 31 30 30 0 1 

 

VZ ŠRVŠ zvolilo M. Šuránka a A. Dorušinca za overovateľov zápisnice. 

 

2.4 SCHVÁLENIE PROGRAMU 

Hlasovanie č. 3: Schválenie programu 5. zasadnutia VZ ŠRVŠ vo volebnom období 2021 – 

2024 konaného v Liptovskom Mikuláši v termíne 08. – 11. 12. 2022. 

 

Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 3: 
 

Schválenie 

programu 

zasadnutia VZ 

ŠRVŠ 

Celkový 

počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 31 30 31 0 0 

 

VZ ŠRVŠ schválilo predložený program 4. zasadnutia VZ ŠRVŠ vo volebnom období 

2021 – 2024 v znení: 

 

Štvrtok, 08. 12. 2022 

  

17:00 – 18:00 : Otvorenie VZ 

18:00 – 19:00 : Večera 

19:00 – 20:00 : ŠRVŠ 101 a Metodika financovania VŠ 

21:00 – Diskusia s predsedníctvom 
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Piatok, 09. 12. 2022 

 

08:00 – 09:00 : Raňajky 

09:00 – 09:30 : FnPV 

10:00 – 12:00 : Diskusia s hosťami 

12:00 – 13:00 : Obed 

13:30 – 15:00 : Matteo Vespa 

15:00 – 15:30 : Coffee break 

15:30 – 16:30 : Pracovné skupiny (WG) 

16:30 – 18:00 : Prezentácia výstupov z projektu QA 

18:00 – 19:00 : Večera 

19:00 – 20:00 : Ľubomír Šottník – výsledky prieskumu 

20:00 – Plán práce ŠRVŠ 

21:00 – Neskorá večera 

 

Sobota, 10. 12. 2022 

 

08:00 – 09:00 : Raňajky 

09:00 – 10:00 : Uniber 

10:00 – 12:00 : Pracovné skupiny (WG) 

12:00 – 13:00 : Obed 

13:00 – 15:00 : Sexuálne obťažovanie na vysokých školách 

15:00 – 15:15 : Coffee break 

15:15 – 16:00 : Sexuálne obťažovanie na vysokých školách (WG) 

16:00 – 17:00 : Voľby 

17:00 – 18:00 : Otázky na predsedníctvo a ukončenie VZ 

18:00 – 20:00 : Večera 

20:00 – Večierok 

21:00 – Neskorá večera 
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Nedeľa, 11. 12. 2022 

 

08:00 – 09:00 : Raňajky 

09:00 – 10:00 : Odchod   

 

2.5 VOĽBA ZAPISOVATEĽA 

Hlasovanie č. 4: Za zapisovateľa bol navrhnutý Armand Majer. 

 

Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 4: 
 

Schválenie 

zapisovateľa 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 38 30 38 0 0 

 

VZ ŠRVŠ zvolilo A. Majera za zapisovateľa pre trvanie zasadnutia VZ ŠRVŠ 

v termíne 08. – 11. 12. 2022. 

 

3) URČENIE DȎVERYHODNÝCH OSȎB 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová určila L. Spodniakovú (UKF) a D. Tsybulka 

(TRUNI) za dôveryhodné osoby pre čas trvania predmetného zasadnutia VZ ŠRVŠ. Ďalej 

vysvetlila delegátom, čo dôveryhodná osoba znamená a akú má funkciu. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ pre trvanie prestávky na 

večeru, do 19:00 hod. 

 

4) PREZENTÁCIA NÁVRHU ROZPISU DOTÁCIÍ PRE SLOVENSKÉ VŠ 

 

Podpredseda pre doktorandské štúdium M. Šuránek priblížil spôsob financovania 

slovenských vysokých škôl zo štátnych zdrojov. Vysvetlil základné pojmy týkajúce sa 

inštitúcií, ktoré sprostredkúvajú financie pre vysoké školy, ako aj mechanizmus tvorby 

a schvaľovania štátneho rozpočtu, v rámci neho vyčlenenie objemu zdrojov v súlade 
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s Metodikou rozpisu dotácií pre verejné VŠ. Priblížil jednotlivé kľúčové ukazovatele, ktoré 

determinujú pridelené financie a zmienil sa o komplikovanej forme financovania verejných VŠ 

zo štátneho rozpočtu. Vyjadril svoju obavu ohľadom výšky jednotlivých položiek v rámci 

návrhu metodiky rozpočtu dotácií a možných následkov pre existenciu a udržanie, resp. 

zvyšovanie kvality v plnení poslania VŠ. 

V rámci diskusie odznelo niekoľko otázok v súvislosti s prerozdeľovanou 

kompenzačnou položkou pre jednotlivé VŠ (napr. M. Duránik, UPJŠ). 

 

5) SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MENOVACÍCH DEKRÉTOV 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová a Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová odovzdali 

novozvoleným delegátkam a delegátom menovacie dekréty a popriali im veľa šťastia pri 

napĺňaní povinností v ŠRVŠ. 

 

6) ŠRVŠ 101 (DISKUSIA S PREDSEDNÍCTVOM) 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová prezentovala niektoré kľúčové termíny súvisiace 

s fungovaním a organizáciou ŠRVŠ, a to najmä pre nové delegátky, nových delegátov. Opísala 

vnútornú štruktúru, orgány, práva a povinnosti delegátok a delegátov, spôsob vzniku a zániku 

mandátu a zodpovedala na niekoľko otázok. 

K vzniku a zániku mandátov sa vyjadrili D. Belluš (UPJŠ), M. Vojtko (UKF); 

A. Žemlička (UJS) sa opýtal ohľadom spôsobu riešenia vzdania sa mandátu delegátky/delegáta. 

 

Po bode Diskusia s predsedníctvom Predsedníčka VZ ŠRVŠ prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ do 

09. 12. 2022, 09:00 hod. 
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II. PIATOK, 09. 12. 2022 
 

Druhý deň zasadnutia VZ ŠRVŠ 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných 

hostiek a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu delegátok 

a delegátov) 

75 46 8 30 

 

* M. Vespa, B. Lovász, M. Vysocký, M. Fedák, F. Šuran, A. Cvik, R. Uhrín, T. Petras 

 

1) OTVORENIE 2. DŇA ZASADNUTIA VZ ŠRVŠ 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová privítala delegátky a delegátov, ktorí prišli 09. 

12. 2022, a pripomenula program zasadnutia. Rovnako uviedla možnosť podávania 

kandidátnych listín na voľné pozície v orgánoch ŠRVŠ. 

 

2) FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA 

 

Bývalý Predseda ŠRVŠ F. Šuran prezentoval informácie o činnosti Fondu na podporu 

vzdelávania. Uviedol, že v Rade Fondu na podporu vzdelávania je nominantom ŠRVŠ spolu 

s podpredsedom pre doktorandské štúdium M. Šuránkom. Funkčné obdobie sa spomínaným 

nominantom končí v júni roku 2022, pričom pripomenul, že bude potrebné si vybrať nových 

vhodných zástupcov ŠRVŠ v predmetnej rade. Opísal možnosti požiadať o pôžičku pre 

študentov, jednotlivé druhy finančnej pomoci a podmienky vybavenia žiadostí. Pre študentskú 

pôžičku a Pôžičku bez ručiteľa uviedol termín podávania žiadostí a vyzval delegátky 

a delegátov o využitie uvedených možnosti. 

Š. Mikla (UKF) sa opýtal sa ohľadom určenia podporných pôžičiek pre študentky 

a študentov ŠO UaP. F. Šuran uviedol, že je snaha o vybavenie účelovosti pre niekoľko profesií, 

pričom je k dispozícii väčší obnos peňazí. 
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F. Šuran uviedol spôsob výberu a voľby riaditeľa FnPV, ktorých podmienky vyplývajú 

z novelizovaného Zákona č. 396/2012 Z. z. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ pre prestávku v trvaní 20 

min. 

 

3) DISKUSIA S HOSŤAMI 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová privítala hostí Mgr. M. Fedáka, štátneho tajomníka 

MŠVVaŠ pre vedu, výskum a vysoké školstvo, a JUDr. M. Vysockého, PhD., generálneho 

riaditeľa odboru vysokého školstva MŠVVaŠ. Uviedla, že M. Fedák je aj bývalým členom 

a Predsedom ŠRVŠ. 

M. Fedák odovzdal pozdrav od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

J. Horeckého, ktorý sa nemohol zasadnutia zúčastniť z dôvodu rozpravy k odvolávaniu Vlády 

SR. Uviedol, aké výzvy čakajú MŠVVaŠ v budúcnosti a pripomenul aktuálny problém 

schvaľovania Štátneho rozpočtu SR pre rok 2023. Víta diskusiu o Metodiky rozpisu dotácií 

verejným VŠ, takisto priblížil riešenia pre financovanie vysokých škôl, ako aj spôsob 

prideľovania štipendií študentom VŠ, ktorí nastúpili na slovenské VŠ v AR 2022/2023. Uviedol 

aj termíny, do ktorých sa majú pripraviť predmetné zmluvy pre pridelenie financií vysokým 

školám na spomínané položky. 

M. Vysocký vyzval na diskusiu o Metodike rozpisu dotácií pre verejné VŠ, uviedol 

niekoľko údajov, ktoré prispejú k finančnému stavu VŠ. Podľa p. Vysockého je dôležité, aby 

sa študentky a študenti aktívne vyjadrovali k stavu na svojich VŠ. 

M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal sa k základnej výške dotácie 120 000 €, ktorá je určená 

pre kompenzáciu zvyšovania cien energií v súvislosti s pokrytím prevádzkových nákladov. 

Opýtal sa aj na budúcnosť financovania VŠ vzhľadom na inflačné vplyvy. M. Fedák reagoval 

a vysvetlil, že ide o konštantnú sumu, ktorú neovplyvňujú žiadne ukazovatele. M. Vysocký 

dodal, že je potrebné pri rozdeľovaní financií zohľadňovať všetky podmienky na jednotlivých 

VŠ, a aby bola zabezpečená účelovosť a zmyselnosť pridelených dotácií. 

M. Fedák uviedol, že si uvedomuje nedostatočný stav financovania vysokých škôl, ale 

uviedol, že Vláda SR sa zaviazala zvyšovať finančný obnos pre VŠ do budúcnosti. Pripomenul 

potrebu kontinuity vo vedení rezortu školstva pre dosiahnutie efektivity a strategickú kontrolu 

výsledkov po rozličných investíciách. 
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M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal, či MŠVVaŠ plánuje dosiahnutie konkrétnych cieľov 

v rámci pozitívnej úpravy úrovne financovania. M. Fedák odpovedal, že sa pripravuje stratégia 

pre určovanie cieľov v oblasti financovania 

Z. Hozlárová (UK) vybrala z platformy slido otázku ohľadom potreby zvyšovania 

príspevku na stravu pre študentky a študentov v adekvátnom pomere k zvyšujúcim sa cenám. 

M. Vysocký uviedol, že MŠVVaŠ danú situáciu rieši. 

Z. Hozlárová (UK) prezentovala ďalšiu otázku, či by nebolo vhodné financovanie VŠ 

prispôsobovať kvalite výučby a vedy a nastaviť príslušné ukazovatele. M. Fedák uviedol, že 

MŠVVaŠ podľa novely VŠ zákona bude pracoviská hodnotiť aj na základe výkonnostných 

zmlúv, ktoré budú uzatvárané medzi rektormi VŠ a ministrom školstva. Pripomenul potrebu 

nastavenia sofistikovaného systému hodnotených a merateľných skutočností. M. Vysocký 

súhlasil s M. Fedákom a uviedol, že školám bude umožnený výber banky niektorých 

ukazovateľov, a tak sa budú VŠ profilovať, vytvárať si podmienky pre napredovanie 

v jednotlivých oblastiach aj v súčinnosti s výkonnostnými zmluvami. Obaja sa zhodli, že je 

potrebné vychádzať z relevantných údajov pri spätnom hodnotení dosahovaných výsledkov, 

napr. pripomenuli vhodnosť využitia a porovnávania údajov vyplývajúcich z Akademickej 

štvrťhodinky. 

Z. Hozlárová (UK) položila ďalšiu otázku od prítomných v súvislosti s možnosťou 

intervencie (zástupcu) študentstva pri rozhodovaní o nastavení odmien správnymi radami 

rektorovi. M. Fedák uviedol, že prideľovanie odmien správnou radou vysokej školy na základe 

plnenia výkonnostných zmlúv je zákonné, avšak je vhodnejšie pridržiavať sa dlhodobého 

zámeru a vychádzať z jasne definovaných a sledovateľných ukazovateľov. 

T. Čorej (BISLA) sa opýtal ohľadom koeficientov v metodike rozpočtu dotácií pre 

jednotlivé stupne vzdelávania. M. Vysocký vysvetlil, že ukazovatele sú prispôsobené 

nákladovosti stupňov vzdelávania a ŠP. 

M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal na zmenu koeficientu pre formu spojených stupňov štúdia 

(MUDr.). 

M. Korčok (SPU) sa opýtala na zvyšovanie štipendií pre zahraničné študentky 

a zahraničných študentov študujúcich na slovenských VŠ. 

Obaja hostia priblížili  situáciu na jednotlivých súčastiach MŠVVaŠ a zhodli sa na 

potrebe zníženia počtu a rozsahu administratívnych úkonov, ako aj na efektívnej spolupráci 

medzi jednotlivými reprezentáciami VŠ, pričom je nevyhnutné reflektovať potreby 
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vzdelanostnej spoločnosti 21. storočia. 

F. Šuran uviedol, že MŠVVaŠ začína byť vnímaná spoločnosťou ako reformná 

inštitúcia. Opýtal sa na budúcnosť revitalizácie študentských domovov a ostatných sociálnych 

účelových zariadení VŠ v rámci možností Plánu obnovy a odolnosti SR. M. Fedák vysvetlil, 

ako sa bude nakladať s financiami vzhľadom na stanovené podmienky pre jednotlivé 

pracoviská. Ďalej uviedol, že sa pripravujú výzvy pre rekonštrukcie študentských domovov. 

Ďalej sa diskutovala téma internacionalizácie VŠ. 

D. Tsybulko (TRUNI) sa opýtal na implementáciu stratégie internacionalizácie VŠ. 

M. Fedák odpovedal, že sa pripravuje nová schéma pre revidovanie sadzieb v štipendiách pre 

jednotlivých aktérov VŠ vzdelávania. Vyjadril sa aj k zdravotnému poisteniu pre zahraničné 

študentky a zahraničných študentov študujúcich na slovenských VŠ. 

D. Tsybulko (TRUNI) sa opýtal ohľadom jazykových kurzov pre zahraničné 

študentstvo v reakcii na vojnu na Ukrajine. M. Fedák reagoval, že zmenou vedenia MŠVVaŠ 

sa zmenili jednotlivé priority pre výzvy, aj keď vnímanie problematiky a významu jej riešenia 

sa nezmenil. M. Vysocký uviedol, že MŠVVaŠ ochotne bude aj naďalej tvoriť výzvy, reagujúc 

na aktuálnu situáciu. 

N. Makóová (TRUNI) sa opýtala na nárok študentiek na tehotenské štipendium. 

Vysvetlila, že je potreba prepojenia Centrálneho registra fyzických osôb a Centrálneho registra 

študentov pre efektívnosť schvaľovania štipendií. M. Vysocký uviedol, že problematika je 

v procese riešenia v spolupráci s kompetentnými orgánmi. 

B. Lovász (SAAVŠ) skonštatoval, že návrh Metodiky rozpisu dotácií verejným VŠ je 

komplexný a nie pre všetkých aktérov v akademickom prostredí zrozumiteľný. Opýtal sa, či by 

nebolo vhodnejšie pri tvorbe metodiky zabezpečiť spoluprácu aktérov od prvotnej fázy jej 

tvorby. M. Fedák odpovedal, že súhlasí s komplexnosťou formy metodiky a vníma potrebu 

zmeny. M. Vysocký tiež súhlasil s potrebou zjednodušenia celkovej formy metodiky pre 

zvýšenie zrozumiteľnosti. 

R. Uhrín (hosť, TUZVO) priblížil situáciu na Technickej univerzite vo Zvolene 

v súvislosti so zvolením kvestora za člena Správnej rady TUZVO. Opýtal sa, či MŠVVaŠ 

zasiahne do riešenia uvedeného problému. M. Fedák uviedol, že ministerstvo do prípadu 

nemôže zákonne zasiahnuť a pripomenul, že je potrebné, aby si vysoká škola vyriešila problém 

interne. M. Vysocký uviedol spôsob a rozsah riešenia jednotlivých podnetov doručených 
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MŠVVaŠ. 

M. Fedák sa vyjadril k potrebe tvorby a ustálenia pozitívneho obrazu slovenských 

vysokých škôl ako reakciu na aktuálny trh terciárneho vzdelávania a jej efektívnu propagáciu. 

Je potrebné budovať komplexnú stratégiu pre dosiahnutie vyššie spomenutého. Obaja hostia sa 

vyjadrili k potrebe mapovania implementácie ustanovení vyplývajúcich z novely VŠ zákona 

(Zákon č. 131/2002 Z. z., novelizovaný 137/2022 Z. z. v roku 2022). 

Z. Hozlárová (UK) položila otázku, či MŠVVaŠ plánuje otvárať otázku VŠ zákona. 

M. Fedák aj M. Vysocký uviedli, že je možné vyjadriť snahu o jeho znovuotvorení, ale je 

potrebné k tvorbe tohto kľúčového dokumentu pristupovať s rozvahou, a to v spolupráci so 

všetkými aktérmi VŠ vzdelávania. 

Obaja hostia vyjadrili ochotu spolupracovať so študentskou reprezentáciou 

v budúcnosti. Z. Hozlárová, predsedníčka ŠRVŠ, poďakovala hosťom a teší sa na stretnutie na 

ďalších zasadnutiach VZ ŠRVŠ. 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 43 7 30 

 

* M. Vespa, F. Šuran, A. Cvik, E. Petriková, B. Lovász, R. Uhrín, T. Petras 

 

4) VZ BINGO 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová uviedla informáciu o aktivite, ktorá je aktuálna počas 

zasadnutia VZ ŠRVŠ. 

 

5) PREZIDENT ESU – MATTEO VESPA 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová privítala prezidenta Európskej študentskej únie 

Mattea Vespu. Hovoril o základných momentoch pred vznikom ESU a predpokladoch, ktoré 

12 

mailto:vz@srvs.sk
http://www.srvs.eu/


 

  

 

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR 

08. – 11. 12. 2022, Liptovský Mikuláš 

 

                    

         

       Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky | CVTI SR, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 

                                                            E-mail: vz@srvs.sk | Web: www.srvs.eu 

k nemu viedli; o členských štátoch ESU; partneroch ESU; vnútornej štruktúre; poslaní 

a úlohách. 

Prezentoval význam Bolonského procesu a Európskeho priestoru vysokoškolského 

vzdelávania (EHEA), ako aj výstupy z ministerského stretnutia Bolonskej pracovnej skupiny 

z Ríma, 2022. Ďalej hovoril o pozícii a význame inštitúcií Európskej únie. Spomenul Európsku 

stratégiu pre univerzity. 

M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal na formu vyhotovenia Erasmus+ študentskej karty. 

Ďalej M. Vespa predstavil Iniciatívu európskych univerzít. 

P. Miklová (BISLA) sa chcela informovať o možnostiach Erasmus+ programu 

a spôsobu financovania jednotlivých študijných pobytov. 

M. Vespa predstavil aktuálny vývoj európskeho vysokoškolského priestoru. 

N. Makóová (TRUNI) sa opýtala na jeho odporúčania pre úspešnú činnosť ŠRVŠ. 

 

6) ZVYŠOVANIE CIEN ENERGIÍ – PREDNÁŠKA 

 

Podpredsedníčka pre zabezpečovanie kvality P. Höhrová a podpredsedníčka pre 

sociálne záležitosti L. Spodniaková prezentovali podmienky, ktoré viedli k zvyšovaniu cien 

energií, jeho dopady a dôsledky. 

 

7) ZVYŠOVANIE CIEN ENERGIÍ – AKTIVITA 

 

Delegátky a delegáti boli rozdelení do troch pracovných skupín, v rámci ktorých, 

nadväzujúc na predchádzajúcu prezentáciu, identifikovali predostreté skutočnosti vedúce 

k zvyšovaniu cien energií, samotné dopady a dôsledky pre študentov a následne navrhovali 

riešenia pre vybranú oblasť. 

 

8) PROJEKT QA 

 

Člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ, nominant ŠRVŠ, 

B. Lovász prezentoval potrebu vzniku SAAVŠ a spolupráce v tvorbe politiky zabezpečovania 

kvality so ŠRVŠ. Opísal niektoré kľúčové momenty, ktorými disponuje ŠRVŠ v súvislosti so 

zabezpečovaním kvality. 
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Následne uviedol, v akej fáze sa nachádza riešenie projektu QA a opísal vytvorené 

intelektuálne výstupy, ich obsah a účel. Delegátom priblížil proces finalizácie uvedeného 

projektu. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ pre prestávku pre večeru 

do 19:00 hod. 

 

9) DUŠEVNÉ ZDRAVIE POČAS PANDÉMIE A APLIKÁCIA INOVATÍVNYCH 

NÁSTROJOV 

 

Mgr. Ľ. Šottník, PhD., pracovník Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického 

tímu Ministerstva zdravotníctva SR, bol hosťom v príslušnom bode programu. Na úvod 

vysvetlil potrebu destigmatizácie problémov duševného zdravia v spoločnosti. Ďalej uviedol 

skutočnosti o organizovanom výskume o duševnom zdraví, jeho predpoklady, cieľovú skupinu, 

výsledky a východiská pre ďalšiu prácu. 

Opísal význam „buddy“ systému a jeho prínosy na vysokých školách. 

 Ľ. Šottník otvoril diskusiu k prezentovanej stránke emental.sk z hľadiska obsahu aj 

formy. Zapojili sa:  M. Duránik (UPJŠ), M. Vojtko (UKF), D. Hrušovská (TRUNI), 

I. Trepáčová (STU), P. Prístupný (UK), M. Pukanec (STU), D. M. Koritková (TRUNI), 

Š. Mikla (UKF) a iní. 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 43 7 30 

 

* M. Vespa, F. Šuran, E. Petriková, A. Cvik, B. Lovász, R. Uhrín, T. Petras 

 

 

 

14 

mailto:vz@srvs.sk
http://www.srvs.eu/


 

  

 

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR 

08. – 11. 12. 2022, Liptovský Mikuláš 

 

                    

         

       Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky | CVTI SR, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 

                                                            E-mail: vz@srvs.sk | Web: www.srvs.eu 

10) PLÁN PRÁCE PREDSEDNÍCTVA 

 

Predsedníčka ŠRVŠ otvorila bod programu a začala s prezentáciou návrhu plánu práce 

predsedníctva pre nadchádzajúce obdobie. Uviedla, že prezentácia jednotlivých agend bude 

prebiehať podľa poradia podpredsedníčok/podpredsedov ŠRVŠ v súlade so Štatútom ŠRVŠ. 

Všetky podpredsedníčky a všetci podpredsedovia prezentovali víziu svojej práce. 

Do diskusie sa zapojili podľa nasledovného zápisu; k prezentácii: 

- Z. Hozlárovej, predsedníčky ŠRVŠ, M. Duránik (UPJŠ), M. Kardohelyová (UK), 

- A. Majera, podpredsedu pre vnútorné záležitosti, –, 

- D. Belluša, podpredsedu pre zahraničie, –, 

- L. Spodniakovej, podpredsedníčky pre sociálne záležitosti, M. Duránik (UPJŠ), 

K. Jurinová (KU), P. Miklová (BISLA), M. Korčok (SPU), M. Vojtko (UKF), 

M. Surmaj (TUKE), M. Kardohelyová (UK), F. Šuran (hosť), A. Cvik (hosť), 

- J. Kubalcovej, podpredsedníčky pre vzťahy s verejnosťou, J. Brodniansky (STU), 

- P. Höhrovej, podpredsedníčky pre zabezpečovanie kvality, M. Duránik (UPJŠ), 

- M. Šuránka, podpredsedu pre doktorandské štúdium, M. Duránik (UPJŠ), 

M. Korčok (SPU), L. Spodniaková (UKF). 

 

10.1 HLASOVANIE O SCHVÁLENÍ NÁVRHU PLÁNU PRÁCE 

PREDSEDNÍCTVA 

Hlasovanie č. 5: VZ ŠRVŠ bol predložený plán práce predsedníctva. 

 

Verejné hlasovanie. Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová priblížila spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka. 

 

Výsledky hlasovania č. 5: 
 

Schválenie návrhu 

Plánu práce 

predsedníctva 

Celkový 

počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 41 30 41 0 0 

 

VZ ŠRVŠ schválilo návrh Plánu práce Predsedníctva ŠRVŠ na funkčné obdobie 2022 

– 2025. 
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11) ODOVZDANIE VYMENÚVACÍCH DEKRÉTOV 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová a Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová vyzvali 

novozvolené delegátky a novozvolených delegátov, aby si prevzali vymenúvacie dekréty 

k overeniu riadneho členstva v ŠRVŠ. Obe vyzvaným gratulovali a umožnili sa im predstaviť. 

Taktiež prebehlo odovzdávanie vymenúvacích dekrétov členkám a členom Predsedníctva 

ŠRVŠ vo funkčnom období  2022 – 2025. 

 

12) POĎAKOVANIE ODCHÁDZAJÚCEHO PREDSEDU ŠRVŠ FILIPA ŠURANA 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová odovzdala slovo odchádzajúcemu Predsedovi 

ŠRVŠ F. Šuranovi, ktorému skončilo funkčné obdobie k 08. 12. 2022, a bývalej členke 

a bývalému členovi Predsedníctva ŠRVŠ E. Petrikovej, A. Cvikovi. Vyjadrili svoju vďaku za 

možnosť pracovať v skvelom tíme ľudí a pripomenuli význam Študentskej rady vysokých škôl 

ako najvyššej reprezentácie študentstva na Slovensku. ŠRVŠ popriali ďalšie úspechy 

a veľa ambicióznych členiek a členov. 

Predsedníctvo VZ ŠRVŠ odovzdalo odchádzajúcej členke a odchádzajúcim členom 

Predsedníctva ŠRVŠ dary za dlhoročnú príkladnú prácu. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ do 09. 12. 2022, 09:00 hod. 
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III. SOBOTA, 09. 12. 2022 

 
Tretí deň zasadnutia VZ ŠRVŠ 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 47 5 30 

 

* R. Mikuláš, F. Šuran, E. Petriková, R. Uhrín, T. Petras 

 

1) INFORMÁCIA O POČTE PODANÝCH KANDIDÁTNYCH LISTÍN 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová informovala o splnení kvóra pre 

uznášaniaschopnosť a uviedla počet podaných kandidátnych listín na funkciu podpredsedu pre 

mládež a šport: 4; na 3 miesta za členov Právnej komisie ŠRVŠ: 3. 

 

2) UNIBER – ŠKOLA PRE MŇA 

 

Tvorca aplikácie Uniber Rastislav Mikuláš prezentoval projekt, ktorý vznikol 

v spolupráci s UK BA a STU BA, v súvislosti so zberom dát o záujme uchádzačov o jednotlivé 

vysoké školy, prijatých počtoch študentov zo stredných škôl. Uviedol potrebu pre vznik 

príslušnej webovej stránky z pohľadu prínosu pre žiakov, rodičov, stredné školy, vysoké školy, 

MŠVVaŠ a iných aktérov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Popísal funkcionality príslušnej webovej stránky – spôsob vyhľadávania, databázu 

údajov o návštevnosti danej VŠ, recenzie pre jednotlivé ŠP, odkazy na webové stránky 

vysokých škôl. Uviedol, že sa pripravujú verzie Uniberu aj pre regionálne školstvo, t. j. 

materské, základné a stredné školy. Taktiež popísal výhody a prínos uvedených verzií 

z hľadiska rozličných aktérov vzdelávania. 

Všetky uvedené informácie predstavil na ukážke pripravovanej webstránky. Uviedol 
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možnosti spolupráce so ŠRVŠ a povedal, že by ocenil podporu zo strany vysokoškolských 

reprezentácií. Popísal, v akom štádiu je súčasná spolupráca s kompetentnými orgánmi. 

Do diskusie sa zapojili: T. Čorej (BISLA), M. Korčok (SPU), M. Pukanec (STU), 

D. Belluš (UPJŠ), D. Majerský (APZ). 

Z. Hozlárová (UK) sa opýtala ohľadom nákladov pre jednotlivé VŠ, ktoré by vyplývali 

z distribúcie a poskytovania dát do databázy a ocenila myšlienku, ciele projektu. 

M. Pukanec (STU) sa opýtal na stratégiu získavania údajov zo zahraničných vysokých 

škôl. 

 

3) ZMYSLUPLNÉ ZAPOJENIE ŠTUDENTIEK A ŠTUDENTOV DO DIANIA NA VŠ 

 

T. Petras, študent UPJŠ a študentský líder IFMSA, B. Lovász, o. i. člen výkonnej rady 

SAAVŠ, a M. Duránik, študent UPJŠ a študentský edukátor, si pre delegátky a delegátov 

pripravili vzdelávanie (workshop) ohľadom zmysluplného zapojenia študentstva do organizácie 

a tvorby diania na slovenských vysokých školách. 

T. Petras opísal rozdiel medzi pojmami „advokovanie“, „lobing“ a „kampaňovanie“; 

uviedol rôzne typy efektívnej aktivizácie študentov v akademickom prostredí; priblížil: 

charakter cyklu „advokovania“ a jeho jednotlivé kroky, ako aj koncept SMART plánovania. 

B. Lovász sa venoval zainteresovaniu študentstva do akreditačných procesov 

a zabezpečovania kvality na VŠ. Vyjadril dôležitosť presadzovania požiadaviek smerom 

k vysokým školám, na konkrétne ŠP a ŠO. Upriamil pozornosť na jednotlivé štandardy 

vyplývajúce zo stanov SAAVŠ a ENQA (štandardy ESG). Delegátky a delegáti boli vyzvaní 

na prácu v skupinách, v ktorých spracovali určené problémy z oblasti zabezpečovania kvality. 

 M. Duránik s delegátkami a delegátmi pracoval na aktivite o stupňoch zmysluplnej 

práce študentstva na akademickej pôde, čomu predchádzala teoretický základ o terminológii. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ pre prestávku pre obed do 

13:30. 
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Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 47 6 30 

 

* V. Valkovičová, M. Musilová, F. Šuran, E. Petriková, R. Uhrín, T. Petras 

 

4) SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE V AKADEMICKOM PROSTREDÍ 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová privítala hostky: Mgr. V. Valkovičovú, PhD. a Mgr. 

M. Musilovú, PhD., LL.M, ktoré sa obe venujú sexuálnemu obťažovaniu na akademickej pôde, 

obe sú vysokoškolskými učiteľkami, výskumníčkami. 

M. Musilová predstavila legislatívny stav, ktorý upravuje definíciu diskriminácie 

(Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 365/2004 Z. z.), východiská pre vymedzenie sociálne 

explicitného správania vzhľadom na rôzne špecifiká jednotlivca. Ozrejmila význam tvorby 

stratégie prevencie sexuálneho obťažovania na jednotlivých VŠ a ich pracoviskách. 

V. Valkovičová prezentovala priebeh súčasného spoločenskovedného výskumu, kedy 

a prečo sa začala odborná verejnosť venovať sexuálnemu obťažovaniu. Uviedla definície 

a uplatnenie nasledovnej terminológie: rodovo motivované obťažovanie, neželaná sexuálna 

pozornosť a sexuálny nátlak. Popísala sociologické aspekty vnímania sexuálneho obťažovania 

a jeho dôsledkov. 

V. Valkovičová sa ďalej venovala informáciám o realizovanom výskume z AR 

2019/2020, organizovanom Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Sumarizovala kľúčové 

výstupy a údaje z predmetného výskumu. Vymenovala a vysvetlila dôvody, prečo sa sexuálne 

a sociálne nevhodné správanie vyskytuje (aj) v akademickom prostredí. 

Do diskusie sa zapojili: D. Hrušovská (TRUNI), ktorá sa opýtala ohľadom inštitútu 

študentského ombudsmana; F. Šuran (hosť); P. Miklová (BISLA); D. Tomčík (TUZVO), ktorý 

sa opýtal na spôsob preverovania činov, ktoré sa klasifikujú ako sexuálne obťažovanie; 

Z. Hozlárová (UK), ktorá sa opýtala ohľadom efektívnosti nápravných opatrení; M. Šuránek 
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(UMB) a M. Korčok (SPU), ktorí sa opýtali na to, či sa plánuje obdobný výskum zameraný na 

výpovede zamestnancov VŠ a doktorandov. 

M. Musilová priblížila možnosti prevencie a mechanizmov riešenia, ktoré je potrebné 

strategicky na pracoviskách pripraviť a operacionalizovať v súlade s legislatívou; zaradiť 

vzdelávanie pre zvyšovanie povedomia o problematike do akademicko-pracovného prostredia. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ pre prestávku do 15:20 

hod. 

 

Program pokračoval aktivitou súvisiacou s predchádzajúcim bodom (označený číslicou 

4, str. 19). 

 

Prezenčná listina – kontrola účasti 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 47 4 30 

 

* F. Šuran, E. Petriková, R. Uhrín, T. Petras 

 

5) VOĽBY DO ORGÁNOV ŠRVŠ 

 

5.1 DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO VOLEBNEJ KOMISIE 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová informovala o vzdaní sa členstva vo volebnej 

komisii (ďalej aj ako VK), a to M. Vojtka (UKF) a P. Vojtíka (UCM), ktorí boli zároveň 

navrhnutí na kandidátov na podpredsedu pre mládež a šport ŠRVŠ. V súvislosti s touto 

skutočnosťou menovaným delegátom zanikol mandát vo VK a predsedníčka VZ ŠRVŠ 

vyhlásila doplňujúce voľby do VK. 

 

Hlasovanie č. 6: Záujem o členstvo vo volebnej komisii prejavili: 
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1. L. Blažíčková (UVLF), 

2. M. Korčok (SPU). 

 

Verejné hlasovanie. Predsedníčka VZ ŠRVŠ otvorila hlasovanie č. 6, ozrejmila spôsob 

hlasovania. 

 

Výsledky hlasovania č. 6: 
 

Doplňujúce voľby 

členiek a členov 

VK 

Celkový 

počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 47 30 47 0 0 

 

VZ ŠRVŠ zvolilo L. Blažíčkovú a M. Korčok za členky volebnej komisie pre trvanie 

zasadnutia VZ ŠRVŠ v termíne 08. – 11. 12. 2022. 

 

5.2 VOĽBY ČLENIEK A ČLENOV PRÁVNEJ KOMISIE ŠRVŠ 

 

Hlasovanie č. 7: Boli navrhnuté  kandidátky a navrhnutý kandidát: 

 

1. T. Čorej (BISLA), 

2. D. Hrušovská (TRUNI), 

3. N. Makóová (TRUNI). 

 

Tajné hlasovanie. 

 

Diskusia: Všetci traja kandidáti sa v skratke predstavili a uviedli relevantné skúsenosti 

pre činnosť v rámci PK, ako aj vlastnú víziu a ciele. 

a) K prezentácii T. Čoreja: D. M. Koritková (TRUNI) sa opýtala na časový fond kandidáta. 

b) K prezentácii D. Hrušovskej: Z. Hozlárová sa opýtala D. Hrušovskej, či bude mať 

dostatok času na riešenie povinností vyplývajúcich z členstva v PK ŠRVŠ. 

c) K prezentácii N. Makóvej: Z. Hozlárová sa opýtala otázku v rovnakom znení ako 

v bode b). 

Po ukončení diskusie Predsedníčka VZ ŠRVŠ otvorila hlasovanie č. 7, ozrejmila spôsob 
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hlasovania. 

 

Výsledky hlasovania č. 7: 

 

Kandidát č. 1: T. Čorej (BISLA) 
 

Voľby za 

členky 

a člena PK 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok a delegátov 
Kvórum ZA PROTI 

ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 36 6 4 

 

Kandidát č. 2: D. Hrušovská (TRUNI) 
 

Voľby za 

členky 

a člena PK 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok a delegátov 
Kvórum ZA PROTI 

ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 41 1 4 

 

Kandidát č. 3: N. Makóová (TRUNI) 
 

Voľby za 

členky 

a člena PK 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet prítomných 

delegátok a delegátov 
Kvórum ZA PROTI 

ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 41 1 4 

 

VZ ŠRVŠ zvolilo T. Čoreja za člena a D. Hrušovskú, N. Makóovú za členky Právnej 

komisie ŠRVŠ. 

 

5.3 VOĽBY NA FUNKCIU PODPREDSEDU PRE MLÁDEŽ A ŠPORT ŠRVŠ 

 

Hlasovanie č. 8: Boli navrhnuté kandidátky a navrhnutí kandidáti: 

 

1. M. Kardohelyová (UK), 

2. P. Miklová (BISLA), 

3. P. Vojtík (UCM), 

4. M. Vojtko (UKF). 

 

Tajná voľba pod spoločným číslom. 
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Diskusia: Všetci kandidáti sa v skratke predstavili a uviedli relevantné skúsenosti pre 

činnosť v rámci agendy, ako aj vlastnú víziu a ciele. 

a) K prezentácii M. Kardohelyovej: D. M. Koritková (TRUNI) sa opýtala na časový fond 

kandidátky; Jurinová (KU) sa opýtala na ďalšie povinnosti kandidátky; M. Pukanec 

(STU) sa opýtal všeobecne na prácu v rámci agendy a tvorbu stratégie mapovania 

potrieb pre agendu, ďalej, ako sa plánuje kandidátka venovať spolupráci 

s mládežníckymi organizáciami; M. Kubák (UCM) sa opýtal na športovú činnosť 

kandidátky; M. Šuránek (UMB) sa opýtal na synchronizáciu pracovných povinností 

kandidátky súvisiacich s výkonom funkcie so študijnými povinnosťami; D. Hrušovská 

(TRUNI) sa opýtala na spôsob odovzdávania cien pre športové spolky v rámci 

športových súťaží; M. Švolík (STU) sa opýtal na konkrétny problém s EUHL a jeho 

financovaním. 

b) K prezentácii P. Miklovej: M. Pukanec (STU) sa opýtal na víziu v športových 

aktivitách; D. M. Koritková (TRUNI) sa opýtala na komunikačné schopnosti 

kandidátky; L. Spodniaková (UKF) sa opýtala na synchronizáciu študijných povinností 

s prácou v Predsedníctve ŠRVŠ; N. Makóová (TRUNI) sa opýtala na konkrétne 

podujatia, aktivity v rámci agendy; M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal na to, aké okruhy by 

kandidátka riešila. 

c) K prezentácii P. Vojtíka: A. Klepsatel (AOS GMRŠ) sa opýtal k realizácii financovania 

športových ISIC multikariet; T. Čorej (BISLA) sa opýtal tiež na spôsob fungovania 

predstavenej idey ISIC kariet; Orlovský (TUKE) sa opýtal, či má kandidát víziu pre 

mládežnícku politiku; A. Bumbera (TUZVO) sa opýtal na využitie spomínaných kariet; 

Z. Hozlárová (UK) sa opýtala na spoluprácu s mládežníckymi organizáciami; 

L. Spodniaková (UKF) sa opýtala na časový fond kandidáta; M. Gergeľ (UKF) sa opýtal 

na charakterové vlastnosti kandidáta; A. Majer (UMB) sa opýtal ohľadom vízie v rámci 

dobrovoľníckej činnosti a riešenia problematiky prechodného obdobia medzi nástupom 

žiakov na VŠ; 

d) K prezentácii M. Vojtka: Z. Hozlárová (UK) sa opýtala na členstvo ŠRVŠ 

v medzinárodných športových spolkoch a synchronizáciu povinností kandidáta 

s cestovaním pre riešenie agendy; L. Spodniaková (UKF) sa opýtala na zvládanie 

časového rozmeru povinností; M. Duránik (UPJŠ) sa opýtal na víziu v rámci agendy 

a či si vie kandidát efektívne určovať priority; D. Tomčík (TUZVO) sa opýtal na hlavné 
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body plánu práce; A. Majer (UMB) sa opýtal ohľadom aktivizácie študentov VŠ v rámci 

tvorby korešpondenčných seminárov a vzdelávacích kurzov pre žiakov SŠ. 

 

Po ukončení diskusie Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová otvorila hlasovanie č. 8; 

ozrejmila spôsob hlasovania. 

 

Výsledky hlasovania č. 8: 

 

Kandidát č. 1: M. Kardohelyová (UK) 
 

Voľba 

podpredsedníčky/podpredsedu 

pre mládež a šport ŠRVŠ 

Celkový 

počet 

delegátok 

a 

delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 6 37 3 

 

Kandidát č. 2: P. Miklová (BISLA) 
 

Voľba 

podpredsedníčky/podpredsedu 

pre mládež a šport ŠRVŠ 

Celkový 

počet 

delegátok 

a 

delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 4 39 3 

 

Kandidát č. 3: P. Vojtík (UCM) 

Voľba 

podpredsedníčky/podpredsedu 

pre mládež a šport ŠRVŠ 

Celkový 

počet 

delegátok 

a 

delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 9 34 3 

 

Kandidát č. 4: M. Vojtko (UKF) 
 

Voľba 

podpredsedníčky/podpredsedu 

pre mládež a šport ŠRVŠ 

Celkový 

počet 

delegátok 

a 

delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 46 30 24 19 3 
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VZ ŠRVŠ zvolilo M. Vojtka na funkciu podpredsedu pre mládež a šport ŠRVŠ vo 

funkčnom období 2022 – 2025. 

 

6) INFORMÁCIE OD PREDSEDNÍČKY ŠRVŠ 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová uviedla informáciu o pripravovanom zasadnutí 

Školského výboru NR SR a vyzvala o účasť max. 3 delegátov. 

Ďalej uviedla blížiace sa voľby nominanta ŠRVŠ vo výkonnej rade SAAVŠ a opísala 

všetky súvisiace náležitosti spojené s voľbou. 

Uviedla termín mimoriadneho zasadnutia VZ ŠRVŠ: 21. 01. 2023; ako aj termín 

riadneho zasadnutia VZ ŠRVŠ: 16. – 19. 02. 2023, o ktorých bude ešte Predsedníctvo VZ 

a Predsedníctvo ŠRVŠ komunikovať. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová prerušila zasadnutie VZ ŠRVŠ do 20:00 hod. (večera). 

 

Prezenčná listina – kontrola počtu prítomných 

 

Informácie o prítomných: 
 

Celkový počet 

mandátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Počet  prítomných hostiek 

a hostí* 

Kvórum pre 

uznášaniaschopnosť 
(najmenej 2/5 z celkového počtu 

delegátok a delegátov) 

75 44 5 30 

 

* F. Šuran, E. Petriková, R. Uhrín, B. Lovász, T. Petras 

 

7) SCHVAĽOVANIE UZNESENÍ 

 

Na záver oficiálnej časti zasadnutia boli predložené uznesenia, ktoré vyplynuli zo 

zasadnutia VZ ŠRVŠ, konajúceho sa v termíne 08. – 11. 12. 2022, v nasledovnom 

navrhovanom znení: 

 

- K časti Metodika financovania verejných vysokých škôl na rok 2023 
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Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

1. oceňuje predložený návrh Metodiky a rozpisu dotácií financovania verejných vysokých škôl 

na rok 2023 v dostatočnom časovom predstihu a víta navýšenie finančných prostriedkov 

z dôvodu valorizácie miezd, ktoré aspoň čiastočne zohľadňuje nárast miery inflácie; 

2. dlhodobo vníma a upozorňuje na podfinancovanie vysokých škôl na Slovensku v porovnaní 

s financovaním vysokých škôl krajín V4, čo má priamy vplyv na chod a kvalitu vysokých 

škôl; 

3. upozorňuje, že navýšenie príspevku na stravovanie o 0,10 € na sumu 1,50 € je 

nedostačujúce, študentstvo ho prakticky nepocíti a zdôrazňuje, že táto čiastka tvorí len 

zlomok príspevku na stravovanie zamestnancov, a teda žiada MŠVVaŠ o navýšenie 

príspevku na stravovanie na sumu minimálne 2,50 €. Pre porovnanie uvádza, že doplatok 

študentstva  na jedlo sa medziročne v rokoch 2019 – 2022 zvýšil priemerne o 2,00 € 

a konštatuje, že vzhľadom na ekonomický vývoj situácie si značná časť študentstva nemôže 

dovoliť odoberať dve jedlá denne tak, ako bol stravovací systém nastavený v minulosti. Pre 

porovnanie uvádza, že zamestnanci majú dotáciu na jedlo vo výške 55 % + doplatok zo 

sociálneho fondu, čo spolu predstavuje priemerný príspevok na jedlo okolo 60 – 75 % 

doplatku na jedlo v závislosti od sociálneho fondu; 

4. považuje navýšenie príspevku na ubytovaného študenta/ študentku na sumu 10 € na 

ubytovanú/ubytovaného študentku/študenta na mesiac počas jej/jeho ubytovania za 

nedostačujúce. V súvislosti s nárastom inflácie a zvýšením nákladov spojených so 

zabezpečovaním základných potrieb študentstva a materiálnych výdavkov vyplývajúcich 

z fungovania ubytovacích zariadení žiada o navýšenie tohto príspevku minimálne na sumu 

13 € na ubytovanú študentku/ubytovaného študenta na mesiac; 

5. súhlasí s finančnou podporou excelentných pracovísk, no dôrazne žiada, aby táto podpora 

(určený podiel 11,8 % z celkového objemu finančných prostriedkov, na excelentné 

výskumné pracoviská v podprograme 077 12 01) bola realizovaná navýšením celkovej 

dotácie pre verejné vysoké školy, nie prerozdelením celkového balíka; 

6. zaväzuje predsedníctvo ŠRVŠ, aby apelovalo na kompetentné orgány s požiadavkou zvýšiť 

objem verejných zdrojov určených na financovanie vysokého školstva na hodnotu 

minimálne 1 % HDP. 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová k predmetnej časti Metodika financovania verejných 

vysokých škôl na rok 2023 otvorila diskusiu, do ktorej sa zapojili: M. Duránik (UPJŠ) k bodu 
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2; F. Šuran (hosť) k bodu 2; M. Marcinčák (UVLF) k bodu 3; M. Olšav (TUKE) k bodu 3; 

D. Hrušovská k bodu 4; P. Prístupný (UK) k bodu 5; T. Čorej (BISLA) k bodu 6 a P. Miklová 

(BISLA) k celému zneniu. 

 

- K časti Sexuálne obťažovanie na vysokých školách 

 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

1. odsudzuje akékoľvek formy sexuálneho obťažovania prítomné na akademickej pôde;   

2. apeluje na MŠVVaŠ na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať riešením 

tohto problému. Táto pracovná skupina by zároveň mala pozostávať z ľudí s odbornou 

praxou, ktorí majú s danou témou preukázateľné odborné skúsenosti; 

3. vníma, že sexuálne obťažovanie je vážnym porušením akademického étosu a ľudia 

z  akademickej obce by ho mali za také aj považovať a zaujať k nemu adekvátne 

stanovisko;    

4. zdôrazňuje, že vysoké školy by mali vypracovať a zverejniť jasné a spravodlivé 

inštitucionálne postupy, na základe ktorých možno vzniesť obvinenia zo sexuálneho 

obťažovania na akademickej pôde, posúdiť ich a promptne konať. 

 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová k predmetným uzneseniam v časti Sexuálne 

obťažovanie na vysokých školách otvorila diskusiu, do ktorej sa zapojili: T. Čorej (BISLA) 

k bodu 1; F. Šuran (hosť) k bodu 2; Š. Mikla (UKF) k bodu 3; D. Hrušovská (TRUNI) k bodu 

4. 

Predsedníčka ŠRVŠ Z. Hozlárová so súhlasom Predsedníčky VZ ŠRVŠ A. Ciesarovej 

uviedla, že o uzneseniach v časti Metodika financovania verejných vysokých škôl na rok 2023 

sa bude hlasovať v Hlasovaní č. 9 a o uzneseniach v časti Sexuálne obťažovanie na vysokých 

školách v Hlasovaní č. 10. 

Po ukončení diskusie Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová otvorila hlasovanie č. 9 a č. 

10; ozrejmila spôsob hlasovania. 

 

Hlasovanie č. 9: Schvaľovanie uznesení v časti Metodika financovania verejných vysokých 

škôl na rok 2023. 
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Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 9: 
 

Schvaľovanie 

uznesení, 1. časť 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 44 30 44 0 0 

 

Hlasovanie č. 10: Schvaľovanie uznesení v časti Sexuálne obťažovanie na vysokých školách. 

 

Verejné hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania č. 10: 
 

Schvaľovanie 

uznesení, 2. časť 

Celkový počet 

delegátok 

a delegátov 

Počet 

prítomných 

delegátok 

a delegátov 

Kvórum ZA PROTI 
ZDRŽAL/A 

SA 

75 44 30 44 0 0 

 

VZ ŠRVŠ schválilo uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ zo zasadnutia VZ ŠRVŠ 

konaného v L. Mikuláši v termíne 08. – 11. 12. 2022 v znení uvedenom vyššie. 

 

Predsedníčka VZ ŠRVŠ A. Ciesarová oficiálne ukončila 5. zasadnutie VZ ŠRVŠ vo volebnom 

období 2021 – 2024. 
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.................................................. .................................................. 

           A. Ciesarová v. r.,    A. Majer v. r., zapisovateľ, 
 

      predsedníčka VZ ŠRVŠ  podpredseda pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

.................................................. .................................................. 

          A. Dorušinec v. r.,      M. Šuránek v. r., 
 

              delegát STU podpredseda pre doktorandské štúdium ŠRVŠ 

 

 

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 11. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text prešiel jazykovou úpravou. 
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