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6.12. 2013, Piatok
1 Otvorenie a schválenie programu Valného zhromaždenia
Hlasovanie 1: Predseda VZ predložil návrh na schválenie programu.
Prítomní: 61
Za: 57
Proti: 0
Zdržal sa: 4
VZ ŠRVŠ schválilo predložený návrh programu.

2 Hlasovanie č. 2: Voľba zapisovateľa
Hlasovanie 2: Za zapisovateľa bola navrhnutá Lucia Hajzuková
Prítomní: 64
Za: 63
Proti: 0
Zdržal sa:1
VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľku Luciu Hajzukovú

3 Hlasovanie č. 3: Voľba overovateľov zápisnice
Hlasovanie 3:Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Matúš Michalovič (UKF) a Marek Lavčák
(UK).
Prítomní: 64
Za: 63
Proti: 0
Zdržal sa:1
VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Matúša Michaloviča a Mareka Lavčáka.

4 Správa činnosti predsedníctva
Peter Pištek: Požiadal o krátke zhrnutie zo stretnutia so zástupkyňou SAIA.
Katarína Stoláriková: Navrhla presunúť tému na zajtra, nakoľko zástupca SAIE by mal byť prítomný na
zasadnutí.
Tomáš Kováč: Požiadal o vysvetlenie, prečo neboli doručené všetky správy o činnosti jednotlivých
tajomníkov.
Martin Babič: Preposlal tie, ktoré mu boli zaslané.
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Tajomník pre sociálne záležitosti – Radovan Lacko – referoval o stretnutí na ministerstve, ktorého
predmetom boli odvody študentov a projekte pracovnej skupiny sociálne záležitosti.
Predsedníčka ŠRVŠ – Katarína Stoláriková – požiadala o spoluprácu tajomníkov a ich pracovné skupiny
pri spripomienkovaní Návrhu štruktúry výročnej správy 2013, Návrhu plánu práce na rok 2014, taktiež
navrhla vytvorenie formuláru na pripomienky podľa predlohy z ESU (pripomienky sa uvedú do formulára
a budú prediskutované a spracované. Na záver informovala o zahraničnej pracovnej ceste v Zagrebe.
Tajomník pre akademické záležitosti - David Palaščák – Slovenské školstvo očami študentov, ktorý by mal
zachytiť pohľad na školstvo zo strany študentov, je potrebné správu vypracovať do stretnutia akreditačnej
komisie, kde by bola táto správa predložená.
Tajomníčka pre zahraničie – Martina Jurčáková – informovala o prípravách Boardmeating a vyzvala
delegátov na spoluprácu pri jeho realizácii a príprave.
Tajomník pre vnútorné záležitosti - Igor Doboš – vypracovali návrh na zmenu pri hlasovaní Per-rollam,
o tomto návrhu sa bude hlasovať, spripomienkovali Etický kódex.
Tajomník pre financie – Martin Kulich – spustili elektronický dotazník o odvodoch, ktorý bude predložený
na ministerstve pri ďalších rokovaniach o zvýšení hranice študentských odvodov.
ŠRVŠ Alumni – Lucia Hajzuková - stretnutie bývalých a súčasných členov ŠRVŠ, uskutočnil sa v Hoteli
Junior Jasná, v termíne 22.11. – 24.11. 2013, preberali sa skúsenosti a zážitky z minulosti (od roku 1995),
v rámci prezentácií sa prezerali fotky, fotky zo stretnutia neboli k dispozícií, neboli ešte spracované.
Najbližšie stretnutie bude 26.-28.09. 2014, výzva k zachovaniu tradície.
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5 Diskusia o rozpočte ŠRVŠ

Rozpočet výdavkový k 22.11.2013
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Martin Kulich - Správa o rozpočte za minulý rok od januára 2013 do 22. 11. 2013. Viď tabuľka 1.
v prílohe. Vzhľadom na to, že ;nevedel o všetkých položkách, ktoré sa čerpali z rozpočtu, nemohol korektne
manipulovať s financiami.
Martin Babič – reagoval na situáciu vypracovaním návrhu na smernicu o schvaľovaní tuzemských
a zahraničných pracovných ciest, ktorú bude prezentovať zajtra.
Katarína Stoláriková – zreferovala v krátkosti ako to bolo s jej tuzemskými pracovnými cestami, ktoré jej
boli preplácané a akou formou.
Tomáš Kováč – spýtal sa kedy bola schválená smernica o schvaľovaní pracovnej cesty na predsedníctve.
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Martin Babič – Doteraz to bolo tak, že ten kto cestuje je povinný ohlásiť svoju pracovnú cestu.
Katarína Stoláriková - priznala nedodržanie postupu podľa smernice a preberá za to zodpovednosť, na
budúci rok je cieľom najať rozpočtárku, ktorá bude mať na starosti doterajšiu agendu, komunikáciu s ESU
(ohľadne poplatkov), plánovanie a dohľad nad rozpočtom....
Martin Babič – podotkol, že ak najmeme takúto osobu netreba nám tajomníka pre financie.
Katarína Stoláriková - na takúto funkciu je potrebné nájsť osobu, ktorá bude zodpovedná za financie a nie
je dobré aby tajomník bol zodpovedný za financie.
Tomáš Kováč – podotkol, že každý kto išiel na pracovnú cestu, porušoval smernicu ŠRVŠ a pracovné cesty
by nemali byť preplatené.
Martin Babič - daná vec bola na ústnej dohode, smernica bola spísaná, no nebola schválená valným
zhromaždením ŠRVŠ. Preto ide len o ústnu dohodu.
Martin Kulich – vedel iba o časti pracovných ciest.
Tomáš Kováč – nemala by osoba, ktorá ide na pracovnú cestu oznámiť tento fakt tajomníkovi pre financie
a následne on by mal povoliť čerpanie financií z rozpočtu?
Katarína Stoláriková – doteraz to bolo na starosti UJIPŠU, pretože Martin Kulich nemá právo disponovať
priamo s rozpočtom.
Katarína Stoláriková podala informácie k účtom za mobilné telefóny, behom roku sa zrušila faktúra za fax
a s UJIPŠOM sa dohodli o navrátení peňazí za chybne vedení účet jedného mobilného telefónu.
Peťo Pištek - navrhol vyplatiť určitú finančnú kompenzáciu Maťovi Babičovi za využívanie vlastného
telefóny na úkory ŠRVŠ.
Katarína Stoláriková - navrhla preplácanie cca15 eur mesačne Martinovi, ktoré boli doteraz míňané na
faxovú službu.
Martin Kulich - rozoberal jednotlivé položky Výdavkového rozpočtu k 22.11.2013.
Tomáš Kováč – nemôžeme od ministerstva dostať peniaze do našej zodpovednosti od UIPŠu?
Katarína Stoláriková – v minulosti sa pýtala na tú istú otázku kompetentných, dostala odpoveď „aby sa
zabránilo tunelovaniu rozpočtu“, mohlo by dôjsť k stretu záujmov ak by sme skončili namiesto UIPŠu pod
ministerstvom, čo by bolo v rozpore, keďže zastávame študentov.
Dávid Palaščák – nemohla by byť vytvorená špeciálna sekcia pre finančné oddelenie, ktorá by bola
nedotknuteľná, vytvoril by sa nový model.
Katarína Stoláriková - navrhla Dávidovi aby to spísal do návrhu, Tomáš s tým súhlasil.
Peťo Pištek – prečo sú náklady na pracovné cesty také vysoké, keď cestovné vlakom je cca 40 eur a bolo
vyplatených niečo vyše 200?
Katarína Stoláriková – zo zákona vyplýva, že pokiaľ použijem auto, k cene benzínu, ktorú som žiadala na
preplatenie musia byť pripočítané aj zákonom uvedené, ďalšie položky ako napr. opotrebenie vozidla,
pričom sa vyšplhá cena za cestovný príkaz namiesto 40 na 200 euro, z tohto dôvodu som si nedala preplatiť,
všetky pracovné cesty.
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6 Ombudsman
Tomáš Kováč - prečo v rozpočte nie sú zahrnuté všetky položky na Ombudsmana?
Katarína Stoláriková – Ombudsmanovi je vypovedaná zmluva, nepodal správu, ktorá bola od neho žiadaná
a taktiež táto funkcia nie je legislatívne/právne podchytená. Financie na ombudsmana budú čerpané z iných
zdrojov.
Martin Babič – otázka na Juraja Tilescha - ako a prečo bolo nastavené financovanie ombudsmana.
Juraj Tilesch - vyjadril znepokojenie, nad budúcim financovaním ombudsmana, pričom môže dôjsť ku
konfliktu záujmov pri riešení problémov. Spýtal sa predsedníčky prečo ho svojvoľne zrušila
a neinformovala VZ.
Katarína Stoláriková - vysvetlila svoje konanie ako reakciu na jeho neplnenie povinností.
Marek Lavčák - keďže bol zvolený komisiou, prečo ho zrušila Katarína ako jediná, bez informovania
ŠRVŠ.
Katarína Stoláriková – jeho zrušil UIPŠ.
Matúš Michalovič – o tom malo rozhodnúť valné zhromaždenie.
Katarína Stoláriková – ombudsmanovi bola vypovedaná zmluva, pretože nie je preukázaná jeho činnosť
a preto mu UIPŠ vypovedal zmluvu.
Marek Lavčák – prečo si nepredložila návrh na odvolanie valnému zhromaždeniu ale rozhodla si o tom
sama.
Katarína Stoláriková – lebo je to aktuálna téma a vzniknutú situáciu bolo potrebné riešiť.
Marek Lavčák – opakuje otázku aký bol dôvod prečo sa predsedníčka o tom rozhodla sama.
Katarína Stoláriková – neviem na to odpovedať.
Delegátka ŠRVŠ 1o: ak je to aktuálna téma prečo je na dnešnom valnom zhromaždení podávaná informácia
o riešení. 2o: aj tak by sme nemali peniaze, museli by sme ho odvolať, ja si myslím, že nech by to
odvolávanie dopadlo akokoľvek je to sekundárna vec.
Katarína Stoláriková - ombudsman bol odvolaní zo strany UIPŠu, ombudsman nepodal požadovanú
správu, v ktorej by preukázal svoju činnosť a UIPŠ nebude naďalej vykazovať financie na ombudsmana pre
ŠRVŠ. Katarína navrhla náhradný plán: ukotviť ombudsmana legislatíve aby bol vytvorený mechanizmus
kontroly.
Tomáš Kováč – Katka porušila si vnútorné predpisy ŠRVŠ a valné zhromaždenie by voči tebe malo
vyvodiť následky.
Katarína Stoláriková – preberám zodpovednosť.
Marek Lavčák – ŠRVŠ by nemusela nič doplácať, nemáme vlastné zdroje. Aká zmluva je podpísaná
s ombudsmanom?
Juraj Tilesch - Zmluva o výkone funkcie ochrancu práv.
Katarína Stoláriková – riaditeľ UJIPŠ vypracoval výpoveď na základe mojej žiadosti.
Juraj Tilesch – keď si vravela, že ombudsman s tebou nekomunikuje, ...
Katarína Stoláriková – nie on so mnou komunikoval ale nedodal mi čo potrebujem. Snažím sa s ním
stretnúť od Trenčianskych Teplíc, nereagoval mi na telefonáty,....

Študentská rada vysokých škôl
Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52 842 44,
Bratislava 4

tel.: +421 949 855 958
fax: +421 2 6541 1880
www.srvs.sk
srvs@srvs.sk

Juraj Tilesch – mrzí ma, že ako študent si zrušila študentského obhajcu práv. Prosím ťa po takomto kroku
poloz svoj mandát a odíť.
Katarína Stoláriková - ja som funkciu ombudsmana neukončila. Ak sekcia rozhodne, že bude platiť
ombudsmana a bude pod ministerstvom napr., bude vytvorený samostatný fond na ombudsmana. Nebude
platený z nášho rozpočtu.
Rado Lacko - chyba, že nás neinformovala, ale nerobila to zo zlých pohnútok.
Lukáš Belej, PU, univerzita- „spomínala si, že riešili to opoziční poslanci – kde to riešili? a keď to nie je
legislatívne zakotvené a následne to riešili, že nechcú ombudsmana „zakonzervovať“, dali nejaké návrhy?
Mohli sme sa týmto problémom zaoberať a nájsť vhodnejšiu variantu.
Katarína Stoláriková - s takouto možnosťou sa ráta. Pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení zákon, ale
vystúpili do toho poslanci, ktorí mali problém, že ombudsman je Doc. Kašák a „zakonzervovali“ ho na
niekoľko rokov. kvôli problému s osobou, neschválili vloženie paragrafu do zákonu.
Tomáš Kováč - nejde tu o to, kto komu chytá stranu, ale ide tu o fungovanie ombudsmana a porušenie
vnútorných predpisov.
František Küffer – nemáme žiadny postih, môže sa hanbiť a ísť do kúta :D my nie sme orgán, ktorý môže
preberať pokuty, môžeme ju odvolať z funkcie, iný spôsob ako ho potrestať v ŠRVŠ nemáme.
Peter Pištek- zodpovednosť vie vyvodiť aj VZ ŠRVŠ. Výzva k právnej komisii, vie sa vyvodiť záver,
hovorí sa o tu teraz o odvolaní.
Veronika Trstianska – vyjadrím sa za doktorandov ako predsedníčky ADS, nemám nič proti funkcii
ombudsmana, len nech je tam človek, ktorý je tam adekvátne a odbremení tým nás viacerých, mám
skúsenosť veľmi negatívnu a nebojím sa mu to povedať aj do očí. Pred polrokom sme riešili problém na PU,
ak by problém vyšiel v médiách, tak vám zaručujem že PU by mala problém s akreditáciou, minimálne tá
jedna fakulta by mala veľké problémy, išlo tu o peniaze, ktoré boli protizákonne pýtané od študentov.
Študentský ombudsman reagoval na podnet, že bude konať, pokiaľ ho budú informovať študenti. Na podnet
predsedníčky ADS nereagoval, študenti dali dôveru mne ako predsedníčke ads. On ma odmietol a zvolila
som inú cestu. Tým ma ako kompetentný človek sklamal. Prichádzali mi ďalšie mesiace maily od
doktorandov, ktorí ma informovali o tom, že neodpovedá na maily. Funkcia ombudsmana by ma
odbremenila. Ale nech je to človek, ktorý má na študentov čas
Dávid Palaščák – reakcia na PU. problém vznikol na teologickej fakulte, Grécko-katolíckej katedre, riešiť
na tejto fakulte problémy je peklo, keďže ide o cirkevnú fakultu.
Matúš Michalovič - prečo by nedali podnet na to, aby si namiesto doc. Kaščáka bol zvolený iný človek,
prečo sa to neriešilo výmenou. Som mimo z toho, že Katka odvolala ombudsmana.
Katarína Stoláriková – ja som funkciu neodvolala, a preto demisiu nepodám. Ak má VZ akýkoľvek dôvod
na odvolanie, budem to akceptovať, môže byť zvolený nový človek.
Matúš Michalovič - kedy to budeme riešiť, ak si zrušila zmluvu s ombudsmanom začiatkom decembra
výpovedná lehota plynie od januára, mohla si počkať na VZ. V januári budeme musieť ombudsmana
zaplatiť tak či tak.
Marek Lavčák - Nebudeme to platiť my v januári, kto to bude platiť?
Katarína Stoláriková: UIPŠ
Marek Lavčák - Vadí mi tvoj postup, ktorý si zvolila pri riešení problému s ombudsmanom.
Katarína Stoláriková - bola som tvrdo konfrontovaná UIPŠom a musela som reagovať. Potrebovala som
veci riešiť urgentne.
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Igor Doboš - Veronika Trstianska to čo si hovorila bolo na mieste, avšak keď podáš podnet, na daný podnet
ombudsman reagoval správne, lebo nie je možné riešiť veci anonyme.
Katarína Stoláriková - robíme všetko preto aby sa ombudsman bol ukotvení v zákone, ktorý do platnosti
vstúpi do roku 2015. Doteraz som si neuvedomovala a ani ma to neštvalo, že sme vykonávali s Veronikou
prácu za ombudsmana, robili sme to zadarmo, ochotne pre študentov. Ombudsman berie 500 euro za to, že
nič nerobí. Toto ma absolútne netrápi, nech berie tých 500 euro ale berie ma to, že sa vy k tomu staviate
takto, nebudem lobovať za to aby som ostala v tejto pozícii, nie je to môj cieľ, ak sa ma rozhodnete odvolať,
budem to akceptovať.
Martin Babič - Poprosím právnu komisiu aby vypracovali dokument ako budeme riešiť vzniknutú situáciu.
Pre dnešok prerušujem zasadanie.

7.12.2013, Sobota
Otvorenie 9.30

7 WG
Predstavenie WG skupín pre nových delegátov, rozdelenie do jednotlivých skupín a preberanie vybraných
tém.

8 Proces akreditácie vysokých škôl
Privítanie podpredsedu akreditačnej komisie Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. a tajomníčku
akreditačnej komisie RNDr. Márie Holickej.
Jozef Jaraba - podal krátky vstup o činnosti akreditačnej komisie. Vyjadril podporu memorandu medzi
ŠRVŠ a akreditačnou komisiou, ktorá vstúpi do platnosti v januári 2014.
Mária Holická – podotkla, že akreditačné komisia musí reflektovať všetky ministerstvá, vysvetlila rozdiel
medzi akreditáciou a komplexnou akreditácia, ktorá má za úlohu raz za 6 rokov vyhodnotiť dlhodobý zámer
každej vysokej školy, súvisí to aj so spätnou väzbou študentov, potvrdzuje priznané práva dané
ministerstvom na dobu bez obmedzenia, práva priznané bez obmedzenia sa raz za 6 rokov overujú, hodnotí
sa oblasť výskumu, nakoľko sú v porovnateľné so svetovým trendom, hodnotí sa oblasť začleňovania
vysokých škôl (majú rozdielne kritériá, ktoré sa vyhodnocujú) – dávajú odporúčania ministerstvu na základe
zistených faktov, od 1.1.2013 sa dostalo do pôsobnosti akreditačnej komisie vyhodnocovanie systému
kvality vyučovacieho procesu.
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8.1 Diskusia
Radovan Lacko – zástupcovia AK budú navštevovať univerzity a budú viesť diskusie so študentmi, môžete
nám opísať ako bude tento proces prebiehať, akým spôsobom budú vyberaný študenti, s ktorými sa budete
rozprávať.
Mária Holická – AK si reálne musí prezrieť a preveriť správy v praxi, VŠ predkladá AK hodnotiace
dotazníky od študentov. Rozhovory sa robia bez prítomnosti pedagógov, a vyhotovujú sa všeobecné
odporúčania, ktoré následne predkladajú. Zachováva sa anonymita respondentov. Vstupuje nový faktor,
štatút akreditačnej komisie umožňuje aby pri tomto procese bol prítomný aj študent. Proces nominácie bude
upravený v memorande medzi AK a ŠRVŠ. Študenti budú súčasťou pracovných skupín, ktoré budú
vstupovať do akreditačného procesu.
Jozef Jaraba – tu by ste nám mohli pomôcť tým, že sa poznáte, v rámci spolupráce podávať medzi
študentmi relevantné informácie.
Tomáš Kováč – vraveli ste, že to pôjde formou dotazníkov, kde nie je vysoká úspešnosť, na akej vzorke
budete zisťovať odpovede na danú problematiku,
Mária Holická – nemáme stanovenú vzorku, robíme hodnotenia podľa oblasti výskumu, my máme prsne
stanovené pravidlá, aký postup musíme dodržať, na základe oblasti výskumu chodíme po učebniach
a zisťujem názor na dané oblasti výskumu.
František Küffer – hovorili ste, že hodnotíte výskum, ako robíte výskum na humanitných vedách, napr.
právo, na základe kritéria dosť strácame, keďže my nič neskúmame (právnici)
Jozef Jaraba – výskumná činnosť je rôzna, prvotnou úlohou lekárov je liečiť ale tiež robiť výskum...
Mária Holická – hodnotenie vedy obsahuje, v rámci min. školstva, ktoré vydalo sústavu študijných odborov
a veľké odbory sú zlučované do podskupín, oblastí výskumu... Komplexná akreditácia v rámci hodnotenia
jednotlivých odborov skúma tri atribúty: atribút výskumu, prostredia a ocenenia. Skúma porovnateľné prvky
medzi jednotlivými odbormi. Hodnotíme oblasť výskumu u nás, ktorý je ale porovnateľný vo svete.
Mária Holická - pre nás je to tiež kritérium, pretože odzrkadľuje prijímacie konanie
Jozef Jaraba– to je moment, kedy môže ŠRVŠ pomôcť ak a sprostredkovať stretnutie. Bude zohrávať
ukazovateľ zamestnanosti absolventov vysokých škôl, lebo nie je to chyba študentov, škola produkuje vyšší
počet študentov ako je dopyt.
Mária Holická – VS nám dajú tento ukazovateľ, lebo je to systém hodnotenia kvality, VS by mala mať
nastavený tento systém tak a vedieť utlmiť odbory, po ktorých dopyt v budúcnosti nebude taký vysoký,
absolvent by mal byť spätnou väzbou pre školu, VŠ by mala podať informácie ako sa študent uplatnil
v praxi, máme skúsenosť, že vysoké školy nie sú na tento systém pripravený, my budeme vyhodnocovať aj
to, či VS má tento systém a aký je úspešný.
Jozef Jaraba – na túto otázku je ťažko reagovať, neviem nakoľko je názor na danú problematiku
subjektívny a nakoľko je objektívny, pretože je ťažko kvalitu a nekvalitu školy posúdiť.
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Mária Holická – my skúmame aj podnety v rámci akreditácie a musíme na ne reagovať, my nie sme
kontrolný orgán, ale poradný, možno sa AK pretransformuje na právny subjekt, na evalvačnú komisiu.
Radovan Lacko – hodnotenie kvality výučby – za aké obdobie budete zbierať informácie.
Mária Holická – mali by nám pri komplexnej akreditácii predložiť hodnotenie za 6 rokov.
Radovan Lacko – bude sa to posudzovať bez časového rozlíšenia alebo s časovým rozlíšením.
Jozef Jaraba – toto sme nechali na každú pracovnú skupinu, chceme zvoliť optimálny, ktorý by bol
splniteľný
Marek Lavčák – pán predseda, spomenuli ste, že každá škola má nejaké smetisko, ale existujú aj školy,
ktoré sú celé smetisko... Spomínali ste, že ľudia by mali chcieť lepši kvalitu školstva, čo s tými školami,
ktoré sú výrobcami absolventov.
Jozef Jaraba – skúsme sa vymeniť, čo by ste urobil vy keby ste boli v akreditačnej komisii, ja som s tými
študentmi hovoril, naša úloha nie je robiť policajta, aj keď niektorých kontrolných vecí sa nemôžeme vzdať.
Každý študijny program, ktorý nebude spĺňať kritériá, bude zrušený.
Mária Holická– majú rok na to, aby sa pripravili. Odňatím práva, študenti nebudú mať kde doštudovať.
Všetko musí byť ošetrené. Nie je všetko tak komplexné.
Matej Hruška - ten dotazník, ktorý plnia študenti a vyhodnocujú ich školy, či nedochádza z skresleniu
informácií, už to nie je subjektívny názor, keď študent po skúške pošle nahnevaný dotazník.
Jozef Jarab - školy majú čísla dotazníkov, pre mňa je o veľa viac dotazník, ktoré nás posúvajú dopredu,
som za, aby to vypĺňali absolventi po troch mesiacoch, bez emócií, aby posunuli školu dopredu.
Jano Rehák – Ako prebieha hodnotenie doktorandského štúdia?
Mária Holická - hodnotí sa rozsah doktorandského štúdia. Počty doktorandov vedených akademickým
zamestnancov, zamestnanec je zaevidovaný, hodnotíme prostredie.
Peter Čeliga - Nemohli by sa v rámci AK brať do úvahy skúsenosti študentov. Študenti nemajú záujem
chodiť na ESN. Regulácia študentov - do akej miery vie AK regulovať počet študentov?
Mária Holická – odborné školy by mali byť zamerané na prax, kde by mali byť len bakalárske tituly.
Anna Kmecová - mám otázku, ktorá súvisí s výučbou a hodnotenie seminárov, chcem sa spýtať na
praktickú výučbu hlavne na zdravotnícke odbory, chcela by som sa spýtať v akých intenciách sa bude
hodnotiť zdravotnícka výučba, ktorá prebieha mimo akademickej pôdy, aj keď sú určité dohody medzi
subjektmi, no nie sú v súlade. Pýtam sa to preto, že sú nosné pri štúdiu, pre uplatnenie absolventa.
Jozef Jaraba – je to prepojene a hodnotí sa to, sami sme si to vyskúšali.
Matúš Michalovič – ako sa stavia AK k spájaniu študijných programov Bc. a Mgr. konkrétne právnické
študijné programy.
Mária Holická – je podpísaný Bolonský proces aby ste mohli migrovať a aby Vám bol uznávaný titul.
Všade je ale aj kritika a nie sú s tým spokojný, môžete spájať prvý a druhý stupeň, so špeciálnym povolením
ministerstva. Vzhľadom na to, že napr. učiteľom môže byť iba magister. Z hľadiska Bolonského procesu
pracovná skupina nevidí dôvod na spájanie. Bude to záležať najmä od toho, ako sa právnická skupina
k tomu vyjadrí.
Simona Simonidesova - budete hodnotiť pomer študentov a profesorov, či pôjde o kvantitu alebo
v skutočnosti o kvalitu vzdelávania.
Jozef Jaraba - áno, je to vo viacerých kritériách.
Janko Jedinák – sprísnenie kritérií pre vznik VŠ inštitúcie, nebolo by vhodné zvýšiť minimálne kritériá
a tým by sa mohol vyriešiť problém kvality VŠ. Spomínali ste niekoľko súdnych sporov, vyhrali ste nejaké?
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Jozef Jaraba – zoberiete do firmy človeka, ktorý je nekvalitný?
Janko Jedinák – vezmem človeka, ktorý je kvalitný, hoc nemá VŠ
Jozef Jaraba – áno, je to problém výberového konania, kde si zvolíte kvalitného človeka. Áno vyhrali sme
spor, nechceli sme otvárať danú problematiku aby sme nepoškodili univerzity. A áno v poslednom čase bolo
viacej návrhov na vytvorenie niekoľkých VŠ a neboli schválené.
Mária Holická – súkromným školám dáva súhlas vláda, žiadosť dávajú na MS školstva a nám dajú
prehodnotiť daný projekt, prípadne ak vzniknutie VS nie je vo verejnom záujme, AK sa nemôže súdiť, lebo
nemáme právnu subjektivitu, súdiť sa môže len ministerstvo

9 Blok otázok
Tomáš Kováč - plánuje sa niečo robiť so sociálnymi štipendiami, plánovalo sa to meniť.
Katarína Stoláriková – je v návrhu aby sa transfer agendy sociálnych štipendí dostal do programu už tento
rok, VŠ sú tomu naklonené, lebo im odpadne práca a odpadne duplicitná práca UPSVAR a VŠ. Riešime to
v spolupráci s ministerstvom práce. Niekedy sa vzniknuté problémy vyriešia, lebo sa zistí, že ide
o systémovú chybu, hoci je zákon nastavený iným spôsobom, na čo sa dá reagovať iba legislatívnou
novelou. Je potrebné zozbierať individuálne prípady a poukázať na ne.
Radovan Lacko – áno problém je v zákone a dá sa to riešiť iba pripomienkovaním.
Michal Ondruška – ako dopadol list zaslaný premiérovi.
Katarína Stoláriková – nemám spätnú väzbu ako to dopadlo, zatiaľ sa neuskutočnili žiadne stretnutia
ohľadne rozpočtu, môžem zavolať prezidentovi SRK a informovať sa na danú tému.
Tomáš Kováč – čl. 12. odsek 52. – poplatok za prijímacie konanie - podľa mňa v rámci SR by to mala byť
rovnaká čiastka.
Radovan Lacko – nemôže to byť, vzhľadom na to, že pri prijímaní na VŠ ide o rôzne typy prijímacích
konaní. Každá škola si to musí zdokladovať.
Peter Pištek – nedokladujú to.
Radovan Lacko – u nás áno, na akademickom senáte, pýtajte si to. Keď si schvaľujete smernicu
o poplatkoch, tam to je, môžete to pripomienkovať.
Tomáš Kováč – Len som chcel vedieť, či to ide celoplošne.
Katarína Stoláriková – budeme žiadať od akademických senátorov, aby si pýtali od AS zdokladovanie
týchto financií aby sme ich vedeli poskytnúť študentom.
Mária Čajkovská – termín zodpovedného štúdia.
Daniela Skovajsová - niekedy vo februári.
Petra Rendková – boli už kompetencie tajomníkov, je už to zosumarizované?
je to zosumarizované, poslala to Katke na pripomienkovanie
Peter Pištek – SAJA a spolupráca?
Daniela Skovajsová – stretnutie malo byť min. týždeň, Veronika bola chorá takže sme to posunuli na tento
utorok, následne pošlem report.
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Martin Kulich - budeme sa tomu venovať po diskusii, budete sa môcť k tomu vyjadriť. Sä tam vyčlenené
prostriedky na propagácii, aký druh propagácie máš na mysli.
Petra Rendková – financie nie sú vyčlenené, takže môžem riešiť tento problém iba bez finančných
nákladov.
Tomáš Kováč - bolo mi povedané od jedného docenta, študenti sa nezaujímajú o to čomu nerozumejú.
Matúš Michalovič – mali byť alokované určité finančné prostriedky z fondu na podporu vzdelávania pre
ŠRVŠ.
Katarína Stoláriková – malo byť alokovaných 10000 eur na to, že si dáme vyrobiť nejaké nastali finančné
problémy vo fonde, dostali sme odporúčanie počkať do budúceho roku, z dôvodu zlej atmosféry.
Peťo Pištek – pozeral som Skajinu zahraničnú cestu a videl som závery, ktoré nie sú konkrétne.
Daniela Skovajsová - je to správa z prac cesty, ktorú som odovzdávala, neriešili sa tam konkrétne závery,
skôr padli zaujímavé návrhy a nápady na zlepšenie kvality štúdia.
Peťo Pištek – vraveli, ste minule, že sa budete viac ako predsedníctvo stretávať, v rámci zlepšenia
spolupráce, vzhľadom na to, že Vám spolupráce nefunguje, ako je to s vašimi stretnutiami?
Martin Babič – oficiálne predsedníctvo nebolo, keďže som nebol prizvaný.
Petra Rendková - stretlo sa predsedníctvo neoficiálne v Trenčíne v počte 4 osôb. Janko Jedinák, ako je to
zo zápisnicou z minulého valného?
Janko Jedinák – na zápisnici sa pracuje, zrealizujem to v najbližšej dobe.
Peter Beňo – Peťo mal na starosti aj projekt zodpovedné štúdium,
Katarína Stoláriková – pred rokom boli rôzne protesty a postavili sme sa k tomu tak, že sme nechceli
študentov zatiahnuť do politických hier. A preto sme prijali ponuku o odvodoch.
Matúš Michalovič – Peťo spomínal si, že sa bude rokovať o zvýšení odvodov.
Katarína Stoláriková – boli sme na rokovaní, na ktorom sme sa dohodli, že zvýšenie sumy (okrem
valorizácie) budeme preberať v januári al. februári 2014.
Tomáš Kováč – otázka pre tajomníkov, ako ste spokojní s prácou predsedníctva a ako ste s ním spokojní a
ako je predsedníctvo spokojné s prácou tajomníkov.
Maťa Jurčáková – vadí mi, že sme sa od leta nestretli, uniká dosť veľa podstatných informácií,
komunikujeme cez maily a telefón, čo nie je také efektívne ako pri osobnom stretnutí, uvítala by som
stretnutie raz mesačne.
Radovan Lacko – súhlasím s Maťou, bol by som rád keby sme sa k tomu vrátili, páči sa mi dobrý vzťah
medzi nami, je nielen pracovný ale aj kamarátsky.
David Palaščák – nepáči sa mi, že by malo byť viac času medzi sebou, sú isté veci, ktoré si povieme
interne, viac priestoru a času, keď potrebujeme spolu hovoriť. Páči sa mi, sú tu ľudia, v predsedníctve, ktorí
sú viac ako kolegovia a páči sa mi nová Skajina profilová fotka.
Martin Kulich – nepáči sa mi komunikácia, ktorá stagnuje a chýbajú podstatné informácie. Páči sa mi, že sa
máme strašne radi.
Katarína Stoláriková – Myslím si, že aj keď boli v prípade niektorých tajomníkov nejasnosti, bolo to
vyjasnené. Som rada, že každý z nich našiel oblasť, ktorá ich baví, niektorí tajomníci sú iniciatívnejšie iný
viac veci doťahujú ale neiniciujú. Viem že dobre reprezentujú ŠRVŠ. Som spokojná s nastavením
predsedníctva.
Daniela Skovajsová – páči sa mi kamarátsky vzťah, ochota tajomníkov, vždy sa vieme dohodnúť.
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Tomáš Kováč – rozprávali sme sa s viacerými delegátmi, ktorí hovorili, že ste sa nám sťažovali na
spoluprácu.
Maťa Jurčáková – náš problém je v nekomunikácii, nepresúvaní informácií a tým vznikajú
nedorozumenia.

10 Návrh rozpočtu na rok 2014
Katarína Stoláriková - posledné dva body – navrhujem zmenu odmeny za mimo pracovný pomer 3600 eur
- 300 euro pre sekretárku a následne by mala na starosti rozpočet... , do kolónky odvody 1440 odvod za
sekretárku
Marek Lavčák - špecifické služby – ombudsman – ušetrili sme 6000 (ktoré boli určené priamo na
ombudsmana) + sme navýšili rozpočet na ďalších 4000 euro. Čo s tými peniazmi?
Katarína Stoláriková - 3600 euro + 1440 euro pôjdu na sekretárku a osobu ktorá bude spravovať rozpočet
ŠRVŠ.
Janko Jedinák – ak navýšime rozpočet na ADS a zoficiálnime spoluprácu, prebehnú voľby na predsedu
ADS?
Katarína Stoláriková – Nemáme právo zasahovať do štruktúry ADS.
Veronika Trstianska – ja som rada, že ADS funguje, 12 rokov nefungovala. Podarilo sa mi niečo utvoriť
a ADS niekam dosť a naše vnútorné stanovy mi nevylučujú ostať vo funkcii, prípadne znova kandidovať,
hoci nie som študentkou.
Ľubo Majer – Ako to teraz bude s ombudsmanom, budeme niekoho hľadať?
Katka Stoláriková – Bude sa to riešiť na stretnutí 15.12, bude to predmetom rokovania, mali by sme dať
návrh ako bude ombudsman fungovať, pokiaľ nebude ukotvený v zákone. Taktiež si treba ujasniť, či chceme
ombudsmana, či to má byť študent, ako ideme navrhnúť jeho fungovanie a financovanie. Vyšlo vyjadrenie,
že ŠRVŠ má zastávať študentov a my sme presunuli našu zodpovednosť na neho.

11 WG
Samostatná práca v skupinách.

12 Výstupy z WG
Martina Jurčáková – venovali sme sa BM-ku, mali hovor s Viedňou, kde prebieha meating k BM, Lenka
Ďurišová, Janka Múdra, Miloš Zajac,..... bude prebiehať seminárna časť BM, bude potrebný informačný
leták o BM ktorý vypracujem ja, táto seminárna časť bude prebiehať na Šemskej a Eube, 3 dňový meating
bude prebiehať v BA, zúčastní sa ho 10 ľudí, bude to koncom mája na Šemskej. Z tajomníkom pre vnútro
bude musieť byť vypracovaný dokument aby to bolo na papieri. S mestom riešime otváraciu ceremóniu.
V januári by malo byť stretnutie s pánom Kažimírom ohľadne financií.
Petra Rendková – rozpočet pre PR, vytvorili 2740 eur, predpokladané číslo 1500 eur na stan, 1500 eur za
tričká, takže sa na ne vykašleme. Namiesto toho sa dajú vytvoriť odznaky. Tričká sa dajú vytvoriť iba na
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dohodu pre ľudí čo budú v stánku. Suma na odznaky cca 150 eur. Perá s logom 1000 eur a 30 darčekových
sád na perá ako propagačný materiál. FB reklama, keď sa pridá na FB článok, daný článok prezdieľame.
Ideme sformulovať list, išiel by oficiálne na všetky školy aby bol na každej univerzite na web stránke odkaz
na ŠRVŠ. Vytvorí sa jednotná prezentácia pre reprezentatívne účely. Pohoda –študentov chceme prilákať
citronádou. Na univerzitných weboch uverejniť správu z valného ŠRVŠ. Maťo Filip sa postará o plagát,
ktorý bude uverejnených na univerzitných plazmách.
Radovan Lacko – nie je vyplnený formulár, aby to cez VZ poslal na každý mail delegátovi a do týždňa
vyplniť formulár za každý internát, ide o poslednú fázu a stránka sa môže spustiť, Štatút študenta – chceme
sa stretnúť s Plavčanom, predložíme mu náš návrh. Bude sa podávať až vtedy keď budeme vidieť, že je to
priechodné. Problematika ISIC. Na najbližšom valnom chceme zaradiť IP – sociálna pomoc študentom, kde
to potom odprezentujeme.
Peter Beňo - navrhol zlepšenie stránky www.sdaj.sk na ktorej našiel nedostatky.
David Palaščák – preberali sme dva body. Etický kódex vystupovania politika na akademickej pôde. Ktorý
sme spripomienkovali. Právna komisia vyjadrila námietku na jeden bod. Rozhodli sme sa ho ponechať.
Druhý bod policy paper. Systémom Brainstormingu. Pričom sme si stanovili otázku na tému aký je ideál
študenta VŠ. Navrhujeme pokračovať v diskusii po 19.30 a zaoberať sa problematikou našej WG.
Martin Kulich – finančné záležitosti – prebrali sme rozpočet 2014, pričom sa zvýšila reprezentačná
položka, vzhľadom na BM. Prebrali sme sekretárku vzhľadom na správcu rozpočtu, myslíme si, že príde
k zdvojeniu funkcií. Dokážem to vykonávať ja , pri dostupnosti k informáciám. Taktiež sme s Igorom
Dobošom vytvorili smernicu ktorú odprezentuje Igor.
Igor Doboš – vnútorné záležitosti – pripravili sme prepracovanie per rolam. Vytvorili sme smernicu návrh
uznesenia ohľadne refundácie tuzemských a zahraničných ciest.
David Palaščák – stretnutie študentských senátorov a senátoriek Slovenska – cieľ stretnutia zvýšiť
vedomosti študentov v senátoch, diskusia študentov v senátoch o aktuálnom stave a budúcnosti VŠ, posilniť
vedomie senátorov o výnimočnosti a dôležitosti ich postavenia, nadviazanie priateľských kontaktov.
Zrealizuje sa to formou semináru. Na záver by mala byť panelová diskusia. Každoročne by sa to realizovalo
na inej univerzite. Financie by sa získavali sponzorsky z VUC, od mesta, univerzity, ministerstva školstva.
Michal Ondruška – vítam tento návrh, koľko odhaduješ ľudí.
David Palaščák – pozvánka by sa týkala cca 120 ľudí.
Matúš Michalovič – je to pre malých alebo veľkých senátorov.
David Palaščák – aj-aj ale záleží od predsedu.
Michal Ondruška – selektuj to len na predsedov alebo podpredsedov.
David Palaščák - pozvem predsedu a on deleguje, v poriadku, keď bude vypracovaná pevná štruktúra pôjde
to na per rollam.
Tomáš Kováč – Vysoké školy do praxe – potrebujem od vás podporu v propagácií projektu, najmä na
školách, ktoré prejavili o to záujem, nadviazal som kontakty s novými firmami, ktoré by mali záujem
spolupracovať. Taktiež ak nie ste v projekte a máte záujem sa zapojiť, informujte sa na vedení univerzity
a ak prejavia záujem, kontaktujte mňa.
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13 Hlasovanie č. 4
Hlasovanie 4 : Delegát, ktorý sa zúčastní tuzemskej alebo zahraničnej pracovnej cesty je povinný
odoslať správu z pracovnej cesty adminovi ŠRVŠ do 5 dní od skončenia pracovnej cesty, ktorý ju
následne zverejní na webovom sídle ŠRVŠ.
Prítomní: 62
Za: 59
Proti: 0
Zdržal sa:0
VZ ŠRVŠ schválilo predkladanú smernicu.

14 Hlasovanie č. 5
Hlasovanie 5 : Delegát ma právo použiť vlastné motorové vozidlo na tuzemskú alebo zahraničnú
pracovnú cestu iba vo výnimočnom prípade a to v súlade s čl.21 ods. 4 štatútu ŠRVŠ. Cestovné
náklady na takúto pracovnú cestu mu budú refundované len do výšky ceny lístka pozemnej dopravy.
Prítomní: 62
Za: 59
Proti: 2
Zdržal sa: 1
VZ ŠRVŠ schválilo predkladanú smernicu.

15 Hlasovanie č. 6 Zmena hlasovania per rollam
Hlasovanie 6: Realizovanie predkladaného návrhu počíta s vypustením byrokratického procesu
vyplňovania a upravovania dokumentu zasielaného predsedom VZ / hlasovací lístok/, a navrhuje
zjednodušenie formy hlasovania, kde delegát do textového poľa elektronickej pošty vpíše len svoje
vyjadrenie k predkladanej otázke, prípadne dokumentu. Text, ktorý delegát vpisuje má 3 možné
varianty, ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.
Prítomní: 61
Za: 59
Proti: 0
Zdržal sa: 2
VZ ŠRVŠ schválilo predkladaný návrh.
David Palaščák, Tomáš Kováč – Etický kódex, predniesli posledné úpravy v predkladanom dokumente.
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Katarína Stoláriková – mali by sme dodržiavať zákonnú terminológiu, namiesto univerzity by sme tam
mali uviesť vysoká škola.

16 Hlasovanie č. 7
Hlasovanie 7: Návrh na prijatie predkladaného Etického kódexu.
Prítomní: 62
Za: 58
Proti: 4
Zdržal sa: 0
VZ ŠRVŠ prijalo predkladaný Etický kódex.
K zefektívneniu komunikácie ŠRVŠ so študentmi bol predložený návrh; v kolónke pripomienky na stránke
ŠRVŠ budú zverejňované nielen pripomienky ale aj reakcie na ne. Padol taktiež návrh, že z každého VZ
bude realizovaný videozáznam, ktorý bude následne zostrihaný a uverejnená na našom webovom sídle
a zdieľaný na facebookovej stránke. Padol návrh aj na life chat so študentmi počas valného zhromaždenia
a twitteru.
– návrhom sa bude zaoberať PR a opätovne sa k problematike vrátime na najbližšom VZ.
Katarína Stoláriková – sekcia VŠ nám odporučila najať osobu zodpovednú za rozpočet, niesol by hmotnú
zodpovednosť za financie, na čo sa viaže aj smernica ktorá definuje povinnosti medzi tajomníkom
a zodpovednou osobou. v plate 200, mala by zdvojenú funkciu i sekretárky za čo by poberala 100eur, išlo by
o dohodu o vykonaní práce mimo pracovného pomeru, navrhla zamestnanca CVTI, pretože je každý deň na
úrade.
Marek Lavčák – máš pocit, že máš ako tajomník financií málo informácií, táto funkcia rozpočtárka je
vsunutie ďalšej osoby medzi teba a vedenie, obmedzí ťa to v kompetenciách.
Matej Hruška – myslím, si že by to mal robiť Maťo, podporil by som ťa sumou 100 eur a poslal by som ťa
na školenie o účtovníctve. Zdá sa mi, že za týchto podmienok nám tajomníka na financie netreba.
Tomáš Kováč – myslím, že WG financie sa vyjadrilo, že nesúhlasia s daným návrhom.
Katarína Stoláriková – sťahujem tento návrh, ale ministerstvo nám môže s rozpočtom prideliť zodpovednú
osobu a potom by to mohlo Maťa ešte viac vyšachovať.
Martin Kulich – návrh rozpočtu
Poprosím si pripomienky:
Lukáš Balej – budú stačiť peniaze na zahraničné pracovné cesty?
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Martina Jurčáková – podpora na druhý Board meating v Azerbajdžane je z časti prefinancovaná
Azerbajdžanskou vládou. Plus sú tam dve ďalšie pracovné cesty ESU.
Marek Lavčák - Dajme hlasovať o procesuálnom návrhu ak sa prekročí suma na pracovné cesty bude sa
o nich hlasovať per rollam.
Martina Jurčáková – väčšinový problém je, že pokiaľ prebieha per rollam cena leteniek narastá, preto
navrhujem, že cena leteniek musí byť do 300 eur. Prípadne na každom valnom sa schvália tieto pracovné
cesty a tak sa budú letenky kupovať aj s 1,5 mesačným predstihom.
Peťo Pištek - navrhujem aby sa to vlalo ináč ako návrh rozpočtu.
Návrh predsedníctva – Návrh výdavkov na rok 2014 predložený tajomníkom pre finančné záležitosti

17 Hlasovanie č. 8
Hlasovanie 8: O zmene názvu dokumentu z Návrh rozpočtu 2014 na Návrh výdavkov na rok 2014
Prítomní: 62
Za: 52
Proti: 2
Zdržal sa: 8
VZ ŠRVŠ schválilo predkladaný návrh.
predseda právnej komisie – preskúmali sme konanie ŠRVŠ na podnet predsedu valného zhromaždenia
ohľadne ombudsmana, predsedníčka porušila čl. 16 č. 3 písmeno e, následne aj 24 ods. 4. Ako právna
komisia navrhujeme:
- do najbližšieho predsedníctva, predsedníctvo bude riešiť tento problém
- taktiež postih nie je zadefinovaný vo vnútorných predpisoch, takže valné zhromaždenie musí
navrhnúť postih predsedníčke valného zhromaždenia

18 Aktuálny stav školstva SR
Michal Ondruška – my sme to preberali na WG takže Vám o tom povie viac David Palaščák. Pri otázke
aktuálneho stavu školstva, sme sa na WG rozhodli zamerať na študenta. Akého študenta VŠ by sme chceli
mať. Aký študent by bol ideálny, aby vedel oblasť, čo študovať, aktívny študent v mimoškolských
aktivitách, má motiváciu, má názor, snaha o sebazdokonaľovanie, aby nebol neaktívny, aby bola vyzretá
osobnosť, ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, má komunikačné zručnosti, IT vzdelaný. Pri zadefinovaní
študenta sme si položili nasledujúcu otázku: AKO DOCIELIŤ TO ABY VS VYCHOVAVALO TAKÝCH
ĽUDÍ.
Prezentovaný
zhromaždeniu.

návrh nemal končenú verziu a tak sa po prepracovaní predloží valnému
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8.12.2013 Nedeľa

19 Vyhodnotenie VZ
Začiatok 9:30

Martin Babič – v nedeľu býva problém s dochádzkou, na budúce to skúsim spraviť tak, že nedeľa bude iba
na odubytovanie
Peťo Pištek – aby sa valné konalo niekde pri hlavnej železničnej trati, kde je aspoň cesta
Matin Babič – je v mojej kompetencii vyber hotela, nakoľko ľudia nie sú zapísaní v prezenčnej listine,
pravdepodobne musím písať na školy o neúčasti delegátov na zasadnutí, ďalšie valné by mohlo byť koncom
februára, začiatkom marca, mesiac dopredu posielam pozvánku, skúste si to zariadiť, viete 72h pred
začiatkom VZ sa môžete ospravedlniť.
ubytovanie – prečo nemáme rovnaké izby
Martin Babič – pretože, záleží od hotela, ktoré izby dá, poprosil som vedenie aby nás ubytovalo blízko
seba,.
Peťo Beňo – keby sme mali túto miestnosť v noci, mohli by sme robiť bodrel len tu
Martin Babič – musela by tu s nami byť jedna osoba z personálu, ktorá by to upratala a zvyčajne má
pracovnú dobu do 22.00
Lukáš Belaj Prečo Katarína Stoláriková nebola na akreditačnej komisii keď tu bola?
Martin Babič – neviem keď príde môžeš sa jej spýtať.

20 Zimné študentské hry
Juraj Tilesch – Predstavenie zimných študentských hier, prezentácia videa z minulého ročníka.3 ročník sa
bude konať na hoteli Liptov 21.23. Okrem lyžovania chceme pridať aj nové aktivity, o kultúrny program sa
postará Slobodná európa, frequency.... Hľadáme pár dobrovoľníkov, ktorý by nám pomohli. Chcel by som
Vás poprosiť o propagáciu formou FB, plagátmi, v rámci študentských časopisov, rozmýšľali sme worm up
partys, kde by ste ľudí na základe darčekov a propagačných materiálov spropagovali akciu. Stránka bude
spustená teraz niekedy, www.zsh.sk a pomaly sa rozbieha informačná kampaň. Martin minulý rok bolo
prítomných cez 150 ludí a účastníkov 132. Tento rok máme zabookovaný celý hotel, s tým že je tam
kapacita 180 ľudí. Cena okolo 140 euro.

21 Plán práce 2014
Katarína Stoláriková - na skreene vidíte plán práce, neprišli žiadne pripomienky, môžeme prejsť
k hlasovaniu
Peťo Pištek – WG akademické záležitosti sa vyjadrili, že sa vyjadria do týždňa k tomuto dokumentu.
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22 Výročná správa 2013
Katarína Stoláriková – schvaľujeme dizajn, nie obsah
Peťo Pištek – WG akademické záležitosti povedali, že sa k všetkým dokumentom vyjadria do týždňa
Katarína Stoláriková – v poriadku budeme hlasovať per rollam
Ján Hriadeľ – nepamätám sa, prijali sme memorandum s akreditačnou komisiou
Martin Babič - nie budeme o ňom hlasovať Per rollam

23 Ukončenie VZ 10.00
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