Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

Miesto a čas: zasadnutie Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl (ďalej aj „ŠRVŠ“) sa
uskutočnilo dňa 20.06.2015 o 10:00 hod, miestnosť č. 224, Centrum vedecko-technických
informácií SR, Staré grunty 52, 842 44, Bratislava.
Prítomní:

Jana Šmelková, Tomáš Kováč, Martin Kulich, Filip Ondrej, Bálint Lovász,
Frencien Bauer

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Výstupy práce tajomníkov
3. Príprava konferencie - Konvent senátorov
4. Príprava a sumarizácia dokumentu - platnosť ISIC karty po štátniciach
5. Príprava stretnutia V4+
6. Rôzne
7. Záver
Bod č. 1
Zasadnutie predsedníctva bolo otvorené po príchode väčšiny jeho členov. Predsedníčka ŠRVŠ
privítala prítomných a informovala ich o priebehu zasadnutia.
Bod č. 2
Každý z prítomných členov predsedníctva informoval o svojej činnosti za uplynulé obdobie,
konkrétne:
Jana Šmelková, predsedíčka ŠRVŠ – informovala o priebehu a činnosti ŠRVŠ OZ, hlavne
v oblasti získaného grantu na projekt v spolupráci s Českou republikou, týkajúci sa vytvorenia
medzinárodnej databázy všetkých združení a iniciatív pôsobiacich vo vysokoškolskej oblasti.
Za uvedeným účelom bude uskutočnené ešte koordinačné stretnutie k projektu, na ktorom
budú vymedzené jednotlivé úlohy v rámci realizácie projektu.
Tomáš Kováč, podpredseda ŠRVŠ – informoval o svojej činnosti smerom k realizácii
projektov - problémy vysokého školstva z pohľadu študentov a internátna izba.

Filip Ondrej, tajomník pre akademické záležitosti – priblížil svoju činnosť v oblasti
akreditácie, v rámci ktorej sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Akreditačnej komisie
a sumarizuje správy delegátov z pracovných skupín. Informoval, že najbližšie zasadnutie
Akreditačnej komisie sa uskutoční 1-3.7.2015 v Liptovskom Mikuláši. Nakoľko sa tohto
zasadnutia nemôže zúčastniť osobne, bol zvolený náhradník, ktorým sa stal Tomáš Kováč.
Frencien Bauer, tajomník pre zahraničie – informoval o svojom pôsobení a činnosti v rámci
aktivít ESU, hlavne od posledného zasadnutia, o čom ale odprezentuje svoje výstupy na
najbližšom Valnom zhromaždení. Rovnako informoval o zverejnení štúdie o Bolonskom
procese z pohľadu študentov1. Zároveň informoval, spolu s tajomníkom pre PR organizáciu
a podrobnosti o blížiacom sa podujatí – podpisu memoranda o vzájomnej spolupráci v oblasti
mládeže na úrovni ministrov školstva. Na uvedenom projekte participoval ako organizátor aj
Andrej Bencel. Podujatie zastrešoval Odbor mládeže MŠVVaŠ a Iuventa.
Bálint Lovász, tajomník pre PR – informoval o svojich aktivitách v oblasti získavania
a sumarizácie cien študentských preukazov na jednotlivých vysokých školách. Ďalej
informoval o možnosti plnenia z rámcovej zmluvy, uzatvorenej ešte v bývalom funkčnom
období ŠRVŠ ( rámcová zmluva sa týka propagačných materiálov a bola uzatvorená na
obdobie jedného roka, počas ktorého môžeme prostredníctvom čiastkových zmlúv zakúpiť
propagačné materiály, roll up, vizitky, bloky... ). Ohľadom ďalšej agendy Bálint informoval
prítomných o nadchádzajúcom zasadnutí WG PR, ktoré sa má uskutočniť v Trnave, dňa
29.6.2015. V rámci diskusie agendy tajomníka pre PR padol návrh usporadúvať diskusie
o problematikách vysokého školstva v rámci kaviarní/knižníc alebo obdobných zariadení
vždy na konkrétnu tému aj so zaujímavými hosťami a odborníkmi z oblasti VŠ. Takéto
diskusie by sa konali po celom Slovensku, najmä v mestách s väčším zastúpením študentov.
Martin Kulich, tajomník pre sociálne záležitosti – informoval prítomných, spolu
s podpredsedom a predsedníčkou, o stretnutiach a iniciatíve vyvíjanej smerom k Ministerstvu
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorých vyhotovil aj samostatnú správu, ktorá bude
zverejnená a dostupná na webovom sídle ŠRVŠ. Taktiež informoval o svojej pretrvávajúcej
snahe o unifikáciu pojmu študent, avšak na účely iných rezortov. Následne sa zaviazal
zverejniť písomné vyjadrenie na podnet od delegátky – Emily Mačugovej, ohľadom
problematiky sociálnych štipendií. Predsedníctvo sa dohodlo, že sa osloví ministerstvo
dopravy so snahou o zjednotenie zliav pre všetky stupne štúdia v zmysle vysokoškolského
zákona.

1

http://bwse2015.esu-online.org/Introduction

Bod č. 3
V rámci tohto bodu programu informoval tajomník pre akademické záležitosti a predsedníčka
stupeň realizácie projektu, ktorý je zatiaľ len v úvodnej fáze, v rámci ktorej bol vytvorený
návrh programu konventu (príloha) a bola oslovená NRSR so žiadosťou o poskytnutie
priestorov. Záštitu nad podujatím prevzal predseda NRSR. Následná organizačná príprava
zahŕňajúca väčší počet organizátorov, vrátane prípravy webstránky, má byť predmetom
stretnutia v priebehu letných prázdnin. Tajomník pre akademické záležitosti sa posťažoval na
slabú reakciu zo strany študentov – senátorov. Hotový návrh programu bude delegátom
zaslaný na pripomienky.
Bod č. 4
V tomto bode informovala predsedníčka o svojej činnosti smerom k vytvoreniu sumárneho
dokumentu, návodu pre študentov v oblasti využívania študentských zliav, ktorý zahŕňa
komunikáciu so združením CKM SYST a spoločnosťou TransData, ktorá organizuje dňa
24.06.2015 open day, na ktorom sa predsedníčka zúčastní. Taktiež bola navrhnutá priama
komunikácia s dopravcami, u ktorých je možné zľavy využívať, ktorou bol poverený
podpredseda. Súčasťou komplexného spracovania problematiky bolo aj podanie žiadosti
o poskytnutie informácií na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a to za účelom
písomného vyjadrenia k povinnosti registrácie čerstvých absolventov na úradoch práce.
Predchádzajúca telefonická komunikácia jednoznačne svedčí o práve a nie povinnosti,
absolventa na registráciu na príslušnom úrade. V prípade nezaregistrovania je totiž takáto
osoba považovaná za dobrovoľne nezamestnaného, ktorý si sám platí zdravotné poistenie.
Predmetný sumárny dokument pre študentov prisľúbila predsedníčka vyhotoviť ihneď po
zozbieraní relevantných údajov.
Bod č. 5
V rámci tohto bodu informoval tajomník pre zahraničie prítomných o plánovanom stretnutí
zástupcov študentských reprezentácií krajín V4+ (SR, ČR, Poľsko, Maďarsko, Azerbajdžan,
Rumunsko), ktoré sa má uskutočniť v novembri 2015. Plánovaným miestom konania je
historická budova Univerzity Komenského v Bratislave. Financie na toto podujatie sa
podarilo zohnať z externých zdrojov.

Bod č. 6
V bode rôzne sa prítomní členovia predsedníctva dohodli na najbližšom zasadnutí, ktoré sa
má uskutočniť v termíne 17.-19.7.2015 v podobe výjazdového zasadnutia s možnou účasťou
všetkých delegátov.
Bod č. 7
Záverom predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a efektívny priebeh zasadnutia.

V Bratislave, dňa 20.06.2015

