Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

Miesto a čas: zasadnutie Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl (ďalej aj „ŠRVŠ“) sa
uskutočnilo dňa 17.01.2015 o 09:30 hod, miestnosť č. 126 a miestnosť č. 224, Centrum
vedecko-technických informácií SR, Staré grunty 52, 842 44, Bratislava.
Prítomní:

Mgr. Jana Šmelková – predsedníčka
Ing. Tomáš Kováč – podpredseda
Bc. Frencien Bauer – tajomník pre zahraničie
Kristína Betáková – tajomník pre finančné záležitosti
Mgr. et Mgr. Dávid Palaščák – tajomník pre akademické záležitosti
Marek Cipel – tajomník pre vnútro
Mgr. Peter Kulan – podpredseda VZ
Filip Ondrej
Marek Trenčanský
Bálint Lovasz
Mgr. Katarína Stoláriková
Eva Kukurová

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Príhovor predsedníčky
3. Prezentácia pripomienok k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2015 (ďalej len „Metodika“)
4. Diskusia a schvaľovanie pripomienok
5. Odovzdanie kancelárie a prevzatie inventáru od predchádzajúceho predsedníctva
6. Informácia predsedníčky ohľadom organizácie predsedníctva
7. Správy od členov predsedníctva
8. Rôzne
9. Záver

Bod č. 1
Zasadnutie predsedníctva bolo otvorené po príchode väčšiny jeho členov, a to za účasti
viacerých delegátov.
Bod č. 2
Predsedníčka ŠRVŠ informovala prítomných o prejednávanom dokumente – Metodike,
vyjadrila svoj zámer sústredenia pozornosti na záležitosti týkajúce sa študentskej časti
akademickej obce. Zároveň predsedníčka informovala prítomných o výsledkoch zasadnutia
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorej sa zúčastnila dňa 15.01.2015.
Bod č. 3
Delegáti a členovia predsedníctva postupne prezentovali svoje pripomienky k Metodike.
Elektronicky zaslané pripomienky predstavujú prílohu tejto zápisnice.
Bod č. 4
Predložené pripomienky k Metodike boli následne predmetom diskusie na úrovni
predsedníctva s poradným hlasom pléna delegátov. Pripomienky boli vyhodnotené
a zapracované do konečného vyjadrenia ŠRVŠ, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice, a ktoré boli
následne zaslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Bod č. 5
Po krátkej prestávke pokračovalo zasadnutie v kancelárii ŠRVŠ za účasti bývalej
predsedníčky a bývalej tajomníčky pre PR. Bývalá predsedníčka odovzdala archív spolu
s inventárnym zoznamom a inventárom predsedníčke. Bývalá predsedníčka poskytla
prítomným informácie o ŠRVŠ, ESU a V4+, a to v rámci objasnenia vzájomných vzťahov na
medzinárodnej úrovni. Informácie o uvedených štruktúrach predstavujú prílohu tejto
zápisnice. Bývalá predsedníčka sa zaviazala na doručenie Výročnej správy ŠRVŠ, a to
najneskôr dňa 31.01.2015.
Bod č. 6
Predsedníčka informovala prítomných o už uskutočnených stretnutiach, ako aj o organizácii
administratívy ŠRVŠ a požiadala členov predsedníctva o vytvorenie plánu pracovných ciest
a rešpektovanie predloženého postupu ich schvaľovania. Požiadavky na administráciu
pracovných ciest predstavujú prílohu tejto zápisnice.

Bod č. 7
Členovia predsedníctva informovali prítomných o prebiehajúcich aktivitách a dohodli sa na
ďalšom stretnutí pred najbližším Valným zhromaždením ŠRVŠ, to sa uskutoční v čase od
27.02.-01.03.2015. Predpokladaným miestom konania je Zvolen.
Bod č. 8 a 9
Po nasledujúcej diskusii predsedníčka ukončila zasadnutie.

V Bratislave, dňa 17.01.2015

