Zápisnica z Valného zhromaždenia
Jasná, Hotel JUNIOR Jasná***
2.10 – 4. 10. 2015

Piatok, 02.10.2015
1. Otvorenie zasadnutia
Predseda VZ ŠRVŠ, Rastislav Martiška, privítal delegátov a otvoril zasadnutie
Valného zhromaždenia ŠRVŠ v Hoteli JUNIOR Jasná *** v Jasnej.
2. Schválenie programu
Hlasovanie č. 1: Schválenie programu VZ ŠRVŠ, Jasná 2.10. - 4.10. 2015.
Výsledky hlasovania č. 1:
ZA:
52
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 1
VZ ŠRVŠ schválilo predložený program zasadnutia.
3. Schválenie zapisovateľa a overovateľa
Hlasovanie č. 2: Za zapisovateľku bola navrhnutá predsedníčkou Janou Šmelkovou
Kristína Betáková. A za overovateľov boli Rastislavom Martiškom navrhnutí Marek
Trenčanský a Michaela Fabianová.
Výsledky hlasovania č. 2:
ZA:
52
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 1
VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľku Kristínu Betákovú. Overovateľmi sa stali Marek
Trenčanský a Michaela Fabianová
4. Vyhlásenie volieb
Predseda VZ Rastislav Martiška vyhlásil voľby na pozície dvoch členov Volebnej
a mandátovej komisie ŠRVŠ, dvoch členov Právnej komisie ŠRVŠ, jedného člena
Kontrolnej rady ŠRVŠ, tajomníka pre sociálne záležitosti, tajomníka pre finančné
záležitosti a podpredsedu VZ. Kandidátne listiny na členov komisií a podpredsedu
VZ bolo možné podať do piatka, 20:00 hod. Kandidátne listiny na posty tajomníkov
do soboty, 9:00 hod.
5. Predstavovanie obsahu výkonu funkcií tajomníkov a členov komisií,
na ktoré boli vyhlásené voľby
6. Vyhlásenie voľby o zmene bodov štatútu spojené s diskusiou
Diskusia:
1) Dávid Palaščák: Vyjadril nesúhlas s možnosťou zániku mandátu delegáta, či už
z dôvodu neúčasti na VZ alebo porušením povinností delegáta.
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2) Jana Šmelková: Vysvetlila rozdiel medzi objektívnou skutočnosťou
a subjektívnym rozhodnutím.
3) Rastislav Martiška: Zdôraznil potrebu účasti na VZ a fakt, že VZ sa konajú
štyrikrát počas jedného akademického roka prehlbuje význam objektívneho
zániku mandátu po troch neúčastiach v rámci jedného akademického roka.
4) Niekoľko delegátov: Navrhli plán aktivít VZ. Presné dátumy na rok vopred,
čo sa týka dátumov zasadnutia VZ aj plán činnosti. Zhodli sa, že na základe
nedostatku informácií niektorých delegátov o dátume konania VZ nebolo
možné na ich univerzitách a vysokých školách zorganizovať voľby.
5) Marek Cipel: Vysvetlil konkrétne, aké zmeny v štatúte sa navrhujú a zároveň
odôvodnil dôležitosť pozmenenej úpravy. Predovšetkým na základe prípadov
z minulosti,
kedy
boli
snahy
o špekulácie
s ospravedlnením
a neospravedlnením neúčasti na VZ.
6) Rastislav Martiška: Spomenul situáciu, v ktorej sa vyskytla komplikácia spojená
so zánikom mandátu delegáta, ktorej by sa dalo predísť, ak by to bolo
zakotvené v štatúte. Opätovné vysvetlenie prípadného postupu, kedy by
delegát nebol zapísaný na viac ako ½ prezenčných listín. Vyzvanie na
vysvetlenie, možnosť potvrdenia ďalšími delegátmi, že sa na VZ skutočne
zúčastnil.
7) Dávid Palaščák: Vyjadril pocit, že diskusia sa zvrháva na hádku a taktiež
opätovný nesúhlas s návrhom.
8) Vladimír Bokša: Potreba vyššieho prešetrenia štatútu a celej situácie v prípade,
že nastane situácia, v ktorej zaniká mandát.
9) Mária Čajková: Navrhla posunúť hlasovanie o zmenách v štatúte a zároveň
pokračovania v diskusii.
10) Lukáš Karlík: Vyjadril pocit neopodstatnenosti celej diskusie.
11) Peter Beňo: Prejavil nesúhlas s akýmkoľvek „odobratím mandátu“. Spochybnil
možnosť odobratia objektívnym spôsobom alebo aj upravením v štatúte. Nie je
si vedomí, že by existovala akákoľvek organizácia, v ktorej by niečo takéto
fungovalo.
12) Jana Šmelková: Opätovne vysvetlila rozdiel medzi objektívnou skutočnosťou
a subjektívnym rozhodnutím.
13) Vladimír Bokša: Navrhol prispôsobenie dátumov konania VZ vzhľadom
na skúškové a zápočtové obdobie pre rôzne univerzity.
14) Rastislav Martiška: Vysvetlil spôsob stanovovania dátumov VZ a počet VZ
do roka (4), približných dátumov (Október, December, Marec, Máj). Je potrebné
zabezpečiť dostatok času na vykonanie nejakej činnosti medzi VZ – čas medzi
jednotlivými VZ ani príliš krátky, ani príliš dlhý. Aby sa niečo stihlo aj urobiť,
ale aby čas medzi VZ zároveň nebol priveľmi dlhý.
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7. Hlasovanie č. 3 o presune hlasovania o zmenách v štatúte na 3.10.2015
(sobotu)
ZA
60
PROTI
0
ZDRŽAL SA 4
8. Prezentácia kandidátov na uvoľnené funkcie spojené s diskusiou
Členov volebnej a mandátovej komisie – Gabriela Orinčáková, Andrea Sisáková.
Podpredsedu VZ –Jaroslav Linnyk. Členov Právnej komisie - Simona Börcsöková
Diskusia neprebehla na koľko VZ nemalo na kandidátov otázky.
9. Hlasovanie č. 4 voľba kandidátov na uvoľnené funkcie a to spojeným
hlasovaním.
Z dôvodu prítomnosti hostí počas hlasovania bolo hlasovanie č. 4 vyhlásené
za neplatné. Kandidáti na uvoľnené funkcie sa opätovne predstavili.
10. Hlasovanie č. 5 voľba kandidátov na členov volebnej a mandátovej komisie
Andrea Sisáková
Gabriela Orinčáková
ZA
61
ZA
64
PROTI
1
PROTI
0
ZDRŽAL SA 3
ZDRŽAL SA 1
Andrea Sisáková a Gabriela Orinčáková a stali členmi volebnej a mandátovej komisie.
11. Hlasovanie č. 6 voľba kandidáta na člena právnej komisie
ZA
59
PROTI
0
ZDRŽAL SA 0
Simona Börcsöková sa stala členkou právnej komisie.
12. Prezentácia Jaroslava Linnyku na pozíciu podpredsedu VZ ŠRVŠ spojená
s diskusiou
Diskusia:
1) Jana Šmelková: Na koľko ovládaš rokovací poriadok?
2) Lukáš Karlík: Uvedomuješ si, že je možné, že ide o kandidatúru na dve pozície
na raz? Či už z dôvodu, že predseda VZ nebude môcť, prípadne odstúpi
z funkcie.
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3) Peťo Beňo: Uvedomuješ si, že táto funkcia zahŕňa v porovnaní s inými viac
práce a ide prakticky o službu delegátom ŠRVŠ?
4) Vladimír Bokša: Otázka ohľadom zániku mandátu z predchádzajúcej diskusie.
13. Hlasovanie č. 7 voľba podpredsedu VZ
ZA
53
PROTI
4
ZDRŽAL SA
8
Kandidát Jaroslav Linnyk sa stal podpredsedom VZ.
14. Vyhlásenie kandidátok na pozíciu člena právnej komisie a člena kontrolnej
rady.
15. Prezentácia ohľadom výdavkov študentov (Martin Angelovič)
Spracoval údaje ohľadom výdavkov študentov v rámci výučby predmetu na svojej
vysokej škole. Projekt, ktorý viedol, trval dva roky a údaje z neho získané boli
spracované v jeho záverečnej práci. Informácie získané takýmto výskumom sú
zaujímavé napríklad aj pre primátorov miest, v ktorých sídli vysoká škola. Navrhol
spoluprácu v obdobnom projekte so ŠRVŠ zapojením delegátov, prípadne aj iných
študentov.
Diskusia:
1) Jana Šmelková: Išlo v danom projekte o spoluprácu so stránkou
študentskefinancie.sk?
2) Martin Angelovič: Nie, nebolo to v spolupráci s nimi.
3) Lukáš Karlík: Aký je zmysel celého projektu, ako sa výsledky využijú v praxi,
k čomu má dospieť.
4) Martin Angelovič: O naplnenie očakávaní. Koľko sú ochotní študenti minúť
na štúdium z dôvodu očakávania, že sa po štúdiu uplatnia.
5) Mária Barteková: Na VZ je malá vzorka delegátov z každej univerzity. Bude to
dostatočná základňa na výskum?
6) Martin Angelovič: Áno.
7) Peťo Beňo: Je zaujímavé porovnať aj koľko investuje študent do štúdia a koľko
prispieva na študenta štát.
8) Tomáš Kováč: Bolo by zaujímavé zistiť za akú dobu po škole a zamestnaní sa,
sa človeku vráti to čo do vzdelania vložil.
9) Jana Šmelková: Doplniť do dotazníka kolónku zdroj príjmov.
10) Martin Angelovič: Každý odbor má svoj zmysel, ak ho bude ročne končiť
primeraný počet absolventov.
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16. Prezentácia o aktuálnej problematike internátov (Ing. Peter Vrábel)
Študentské domovy – vnútorné prostredie:
Načrtnutie problematiky nedodržiavania zákonných podmienok ohľadom kvality
ubytovania na internátoch. Išlo predovšetkým o oblasti: prechod z nižšieho štandardu
na priemer. Pr. Znižovanie kapacít, výmera metrov štvorcových na osobu a mnohé
ďalšie. Bolo navrhnuté poslať otvorený list v ktorom bude vyjadrený nesúhlas
s niektorými zmenami a zdôraznením zásadnejších problémov, ktoré sú aktuálne
a majú vyššiu prioritu ako tie, ktoré boli zapracované v zmene zákona. (napríklad
nedostatok teplej vody, elektro rozvod, ....) Prebehla diskusia na tému konkrétnych
prípadov, ktoré vzniknú po zapracovaní zmien, ktoré zákon vyžaduje.
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Sobota, 03.10.2015
1. Prezentácia činnosti: predsedníčky Jany Šmelkovej
V rámci prezentácie boli predstavené informácie ohľadom zahraničnej
pracovnej cesty v Bruseli, aktiež o aktuálnom stave implementácie bolonského
procesu a sním spojená plánovaná európska študentská konferencia, ktorej hlavnou
témou bude student center learning. Od posledného VZ sa dva krát sa konalo
zasadnutie SRK. Bližšie informácie sa nachádzajú v správe, ktorá je zverejnená na
stránke www.srvs.sk - hlavnou témou bola komplexná akreditácia. Konalo sa
niekoľko zasadnutí predsedníctva, z ktorých sú zápisnice taktiež zverejnené na
stránke. Predsedníčka vyjadrila sklamanie z nedostatočnej účasti delegátov do
pomocných tímov počas konania konferencie V4. Nedostatočný záujem o pomoc
s týmto podujatím bol nemilým prekvapením. Počas zasadnutia ŠRVŠ o. z.
kandidovala na funkciu podpredsedníčky, a bola na túto pozíciu zvolená. Získala
grant na konvent senátorov. Zúčastnila sa niekoľkých stretnutí ohľadom projektov
prostredníctvom ASCA v spolupráci s ČR. Bližšie informácie ohľadom konventu
senátorov a projektu asca boli neskôr prediskutovávané v rámci projektových skupín.
Konalo sa prvé stretnutie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
ohľadom metodiky rozdeľovania financií verejným vysokým školám, pričom
avizovala, že v blízkej budúcnosti sa budú konať ďalšie stretnutia. Predsedníčka
navrhla preložiť dokumenty, ktoré vydáva ESU do slovenčiny na základe grantu
z ministerstva. Žiadosť sa bude podávať približne vo februári.
2. Prezentácia činnosti podpredsedu ŠRVŠ Tomáša Kováča.
T. Kováč vyzval piatich delegátov, ktorí participovali na ďalej rozoberaných
projektoch, aby predstúpili pred VZ a verejne sa im poďakoval za vykonanú prácu.
Nasledovala prezentácii konkrétnych projektov:
Cieľom prvého z nich bolo identifikovať tri najväčšie problémy vysokého školstva na
Slovensku. Nasledovala ukážka dotazníka a komentár k spôsobu jeho vypĺňania.
Vyzval delegátov na vyplnenie tohto dotazníka a jeho zdieľanie smerom k ďalším
študentom. Požiadal delegátov o vyplnenie dotazníka a kontrolu gramatických
a iných prípadných chýb, ktoré sa mohli nedopatrením prehliadnuť.
Projekt internátna izba:
Objasnenie problematiky, ktorú spôsobila vyhláška ministerstva zdravotníctva
týkajúca sa internátov (259/2008). Daná téma bola načrtnutá už v piatok 2.10.2015
v rámci prezentácie Petra Vrábela. Hlavné aktuálne problémy: spoločné sprchy,
pleseň, nezatesnené okná, starý a zničený nábytok. Podpredseda považuje za
potrebné, aby sa s riaditeľmi jednotlivých internátov rokovalo. Je potrebné vynaložiť
snahu na získanie výnimky pre internáty, ktoré boli postavené pred rokom 2008.
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Informoval aj o dotazníku o kvalite internátov, ktorý projektová skupina vypracovala.
Diskusia sa týkala predovšetkým možností riešenia vzniknutej situácie,
prípadného financovania rekonštrukcie z eurofondov a možnosti takýto dotazník
opakovať.
3. Hlasovanie č. 8: Procedurálny návrh na zmenu programu – posunutie
prezentácie ADS
ZA
61
PROTI
1
ZDRŽAL SA 7
Procedurálny návrh na zmenu programu – posunutie prezentácie ADS bol schválený.
4. Prezentácia činnosti tajomníka pre vnútorné záležitosti Mareka Cipela:
V rámci svojej agendy, sa tajomník pre vnútorné záležitosti od posledného VZ
pokúšal predovšetkým zozbierať informácie o zložení senátov všetkých vysokých
škôl, a to z dôvodu zistenia, do akej miery študenti vysokých škôl informovaní
o existencii a činnosti ŠRVŠ. V letných mesiacoch mal na starosti organizáciu
výjazdového zasadnutia predsedníctva, ktoré však skončilo neúspechom kvôli
nízkemu záujmu zo strany delegátov. V rámci svojej prezentácie taktiež spomenul
svoju účasť na zasadnutí Slovenskej rektorskej komisie, ako aj práce na prepracovaní
ustanovení štatútu, z dôvodu vzniknutej situácie týkajúcej sa zániku mandátu
delegáta, v snahe predísť takým situácia v budúcnosti.
5. Prezentácia činnosti tajomníka pre vzťahy s verejnosťou Bálinta Lovásza
V rámci prezentácie tajomníka pre vzťahy s verejnosťou odzneli informácie
o prebiehajúcej komunikácii s ISICOM v snahe nadviazať hlbšiu spoluprácu, ktorá
však nedopadla podľa očakávaní. (Spracovanie informácií o študentských kartách,
čipoch a aké sú možnosti študentov ak nemajú záujem o kartu ISIC. Dané informácie
sú dostupné na www.srvs.sk.)
Ďalšie body prezentácie: Informácie týkajúce sa pracovnej cesty do Bruselu, ktorej sa
B. Lovász zúčastnil spolu s predsedníčkou ŠRVŠ. Výkon činnosti aj v rámci agendy
financií hlavne ohľadom rámcovej dohody a PR predmetov. Zabezpečenie vizitiek pre
predsedníctvo v rámci čerpania rámcovej dohody, ktorá by sa mala vyčerpať do konca
decembra, čo žiaľ nebude možné.
1) Jana Šmelková: Podala informáciu o nedokončenej spolupráci ohľadom
umiestnenia loga ŠRVŠ na ISIC. Apelovala, aby delegáti skúsili osloviť rektorov
svojich univerzít, aby sami žiadali logo ŠRVŠ na novo-objednávané
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ISIC-ky. Taktiež potvrdila, že je to možné, keďže na ich univerzite (UK) s tým rektor
súhlasil a bolo možné to vykonať.
6. Prezentácia činnosti tajomníka pre sociálne záležitosti Martina Kulicha:
Oznámenie o vzdaní sa funkcie. Poďakovanie a rozlúčka s delegátmi.
7. Prezentácia činnosti tajomníka pre akademické záležitosti Filipa Ondreja:
Od posledného VZ, kedy bol F. Ondrej zvolený do funkcie tajomníka pre
akademické záležitosti, sa v spolupráci s predchádzajúcim tajomníkom, Dávidom
Palaščákom, oboznamoval s agendou, zúčastnil sa niekoľkých stretnutí ohľadom
komplexnej akreditácie, v rámci ktorých prebehli diskusie s členmi akreditačnej
komisie. Vymenoval päť vysokých škôl, na ktorých momentálne prebieha hodnotenie
akreditačnej komisie.
Komplexná akreditácia: pozitívne hodnotil snahy akreditačnej komisie na zníženie
počtu detašovaných pracovísk. Dodržovanie právnych predpisov aj vnútorných
predpisov.
Celkovo
hodnotí
priebeh
komplexnej
akreditácie
ako korektný. Považuje však za vhodné prehodnotiť nadstavenie terajších kritérií.
Vyzval nových delegátov na vstup do pracovnej skupiny akademických záležitostí.
Konvent senátorov (29.10.2015):
Nanešťastie ministerstvo školstva dosť neskoro oznámilo konečný termín konania
konventu senátorov. Napriek tomu vyzval delegátov, aby prehodnotili svoje časové
možnosti a zúčastnili sa ho, ak je to čo i len trochu možné.
1) Peter Beňo: Vyjadril poľutovanie nad neskorým informovaním o konkrétnom
dátume. A navrhol urýchlené informovanie senátorov univerzít aby stihli
reagovať.
8. Prezentácia činnosti tajomníka pre zahraničie (v podaní predsedníčky)
Projekt V4+
Bude sa konať v Bratislave pred board meetingom ESU. Vyzvala delegátov, aby
sa zúčastnili na stretnutí V4+. Predpokladaný dátum konania je 19.-24.11.2015.
Vyzdvihla neoceniteľnosť možnosti stretnúť sa so zahraničnými partnermi
a porovnanie skúseností s fungovaním študentských organizácií v zahraničí.
9. Správa o činnosti FNPV (Mária Barteková a riaditeľ FNPV PhDr. Pavol
Kučmáš )
Spracovanie návrhu novely zákona o FNPV. Návrh bol predložený
ministerstvu, no ministerstvo sa dodnes k návrhu nevyjadrilo. Predpoklad realizácie
navrhovaných zmien sa očakáva k akademickému roku 2017/2018. Od 1.1.2015 sa
FNPV stal subjektom verejného sektora. Aj z dôvodu zrušenia možnosti financovania
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z iných zdrojov môže FNPV poskytnúť nižší počet aj objem úverov nakoľko
rozpočet sa podstatne znížil. Správca stránky studentskefinancie.sk navrhuje
spísať petíciu na podporu činnosti FNPV. Petícia by sa v prípade úspechu
posunula
vláde
so žiadosťou na dofinancovanie FNPV. Predpoklad dostatočného množstva
podpisov je 30 000 – 40 000.
Hlavným cieľom navýšenia rozpočtu FNPV je možnosť podporiť čo najviac
študentov, aby mohli doštudovať aj študenti z menej stabilného ekonomického
zázemia.
Prebehla diskusia ohľadom potreby účelnosti poskytovaných pôžičiek
a návratnosti poskytnutých pôžičiek. Riaditeľ považuje za neopodstatnené
pôžičky v priemernej hodnote 2080,00 € viazať účelom.
10. Predseda VZ požiadal právnu komisiu o spísanie uznesenia o vyjadrení
podpory vyššie uvedenej petície za dofinancovanie Fondu na podporu
vzdelávania.
11. Prezentácia ADS Veronika Trstianska
V. Trstianska poskytla bližšie informácie týkajúce sa
Slovenského
doktorandského fóra 2015. Hlavnými témami tretieho ročníka SDF budú
podmienky a motivácie budúcnosti vedy na Slovensku. Konferencia sa uskutoční
15.-16.10.2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
V rámci ADS boli odobraté mandáty 2 členom. Informácia bola podaná na základe
včerajšej diskusie, ktorej sa predsedníčka ADS zúčastnila. Podotkla, že vylúčenie
členov v prípade neplnenia povinností aj po napomenutí považuje za
opodstatnené a bežné.
Diskusia:
1) Jana Šmelková: Čo si myslíš o potrebe školenia doktorandov o metódach
výučby. Spôsobom konferencií z viacerých univerzít a vysokých škôl alebo
v rámci každej školy samostatne?
2) Veronika Trstianska: Existuje projekt, ktorý spracovali na Univerzite Cyrila a
Metoda. Je snaha tento overený projekt predstaviť celoplošne a uplatniť ho
celoplošne.
12. Prezentácia Juraja Tilesha predsedu ŠRVŠ o. z.
Historický prierez informáciami o vzniku a hlavnej činnosti ŠRVŠ o. z.
predovšetkým pre nových delegátov, ktorí nepoznajú danú problematiku.
Informácie aj o budúcej spolupráci ŠRVŠ o. z. a ŠRVŠ hlavne na projektoch konvent
senátorov, Vianočný alumni meeting a kronika študentského hnutia v SR. Dané
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projekty sa budú konať v do konca roka 2015, v prípadne projektu kronika
študentského hnutia v SR spolupráca do konca roka začne. Projekt ERASMUS PLUS
bude prebiehať niekoľko rokov a začal v auguste 2015. Bude trvať 36 mesiacov. Na
daný projekt ŠRVŠ o. z. získalo grant.
Diskusia o finančnej situácií INTENDY, stave majetku, možnosti vypisovania
grantov.
1) Tomáš Kováč: Chce ŠRVŠ o. z. mať podobné vnútorné predpisy ako ŠRVŠ.
2) Juraj Tilesh.: Členovia ŠRVŠ o. z. sú buď aktuálni členovia ŠRVŠ alebo alumni
kontinuita je zachovaná týmto spôsobom preto nevidí potrebu zjednocovania
aj vnútorných predpisov.
13. Podávanie kandidátnych listín na uvoľnené pozície tajomníkov sa
presunulo na 15:00.
14. Hlasovanie č. 9: Procedurálny návrh na zmenu program a to o doplnenie
hlasovania o vyslovenie dôvery predsedovi VZ Rastislavovi Martiškovi.
ZA
12
PROTI
27
ZDRŽAL SA
16
Procedurálny nebol schválený.

15. Predstavenie a prezentácia hostí
Prezentácia Doc. Putalu z Rady vysokých škôl.
Doc. Putala vo svojej prezentácii, okrem iného, uviedol, koľko percent zo svojho
rozpočtu venuje SR na vedu a výskum, načrtol problematiku metodiky
rozdeľovania financií na základe kvantity, nie kvality, zdôraznil potrebu
hodnotenia publikácií aj na základe kvality. Pripomenul prínos práce predsedníčky
Jany Šmelkovej v danej oblasti a snahy o zvýšenie záujmu rozlišovať kvalitu
vedeckej činnosti. Školy sa snažia viesť vedeckých pracovníkov a publikujúcich
tým smerom, ktorý je finančne viac ohodnotený. Je nepravdepodobné, že do
parlamentných volieb sa budú robiť zmeny v zákone o vysokých školách. Vyjadril
však nádej, že po parlamentných voľbách by bolo možné začať rokovania
o potrebných zmenách aj v oblasti financovania. Nepovažuje za správne, že vysoké
školy sú riadené direktívne. Považuje za potrebné zvýšiť podiel spolupráce
zamestnancov a študentov na vedení školy.
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1) Šmelková: Nie je zákonne vymedzené na koľko musí MŠVVaŠ akceptovať
pripomienky vysokoškolských reprezentácií. Akým spôsobom je možné
„tlačiť“ na ministerstvo aby boli pripomienky akceptované? Naposledy totiž
nebola akceptovaná ani jedna pripomienka žiadnej z reprezentácií vysokého
školstva.
2) Doc. Putala: Áno naposledy nebola akceptovaná ani jedna pripomienka. Bola
nám prisľúbená reakcia, ktorá dodnes nenastala. Verím, že ak sa v niektorých
pripomienkach zhodneme bude naša vyjednávacia pozícia silnejšia. Nevieme
však nijakým spôsobom zaručiť akceptovanie pripomienok. Napriek tomu,
že ministerstvo má snahu riešiť pripomienky, nie je to schopné riešiť okamžitou
reakciou hlavne vzhľadom na výrazne zásahy do systému. Bola prejavená
ochota ministerstva riešiť situáciu postupne. V oblasti prihliadania na kvalitu
publikácií nastali určité zmeny. V niektorých oblastiach vedy a výskumu sa
vyššie hodnotia práce, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy. V niektorých
oblastiach nie je možné okamžite zvýšiť kvalitu na medzinárodnú úroveň no
pracovná skupina akreditačnej komisie nastavila požadované podmienky na
vyššiu kvalitu ako bola v minulosti, no nižšie ako sú medzinárodné štandardy.
Brala sa pritom do úvahy aj schopnosť vysokých škôl splniť dané podmienky.
Prebehla diskusia ohľadom požiadaviek na získanie akademických titulov
(docent, profesor). Doc. Putala si myslí, že je potrebné postupne prejsť na
západný systém s prihliadnutím na národnú kultúru a historický vývoj.
Riaditeľka Eva Masárová za odbor mládeže
Prezentácia na tému politika mládeže na Slovensku.
Obsahom práce odboru mládeže je mapovať aktuálnu situáciu a priblížiť
podmienky mladých ľudí na Slovenku bezproblémovému životu. Zaoberajú sa
mladými ľuďmi všeobecne - vysokoškoláci sú len časť agendy činnosti odboru
mládeže. Aktuálnu situáciu života mladých ľudí na Slovensku zhrnuli do
správy „O mládeži 2014“. Prebehla prezentácia činnosti v rámci stratégie SR pre
mládež 2014-2020. Riaditeľka Masárová zdôraznila potrebu prijatia opatrení
medzisektorovo a komplexne. Boli predstavené konkrétne, aktuálne
prebiehajúce projekty, medzi ktoré patrí aj kampaň „No hate speech
movement“.
Prebehla diskusia na tému „Akého mladého človeka chceme mať na Slovensku
v roku 2020?“ a diskusia na tému ako motivovať absolventov aby ostali na
Slovensku po ukončení štúdia na vysokej škole. Odpoveď bola všeobecná so
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zameraním na vzdelávanie a ohodnotenie pracovných výkonov. Taktiež sa
otvorila problematika neformálneho vzdelávania, pracovných stáží
a dobrovoľníctva.

IUVENTA Tibor Škrabský
Pán Škrabský predstavil Radu EU a jej činnosť. Iuventa má v rade 7 hlasov.
V najbližšom období bude predsedať Rade EU Slovensko. IUVENTA plánuje
konferenciu mládeže v Košiciach.
1) Frencien Bauer: ŠRVŠ bude organizovať v rámci ESU podobný konvent
so zameraním na Student center learning a vidí možnosť spolupráce
a preklenutie tém a cieľov s iuventou.
Prezentácia projektu UNIVALUE (Jakub Ševčech)
Jakub Ševčech hovoril o zákonnej povinnosti zisťovania spätnej väzby.
A prezentoval základné informácie o vzniku a začiatkoch projektu UniValue.
Snaží sa o rozšírenie z jednej univerzity na celoslovenskú úroveň. Požiadal
delegátov ŠRVŠ o propagáciu na vlastných školách, predovšetkým ku koncu
semestra.
1) Predsedníčka Šmelková: Zohľadňuje systém UniValue zákonné podmienky
ochrany osobných údajov?
2) Jakub Ševčech: Áno systém ho zohľadňuje.
16. Vyhlásenie volieb na uvoľnené posty tajomníkov a člena právnej komisie.
Prebehlo predstavovanie kandidátov a diskusia.
17. Hlasovanie č. 10 voľba člena právnej komisie.
ZA
58
PROTI
1
ZDRŽAL SA 5
Voľba prebehla úspešne a platne. Kandidát Peter Beňo sa stal členom právnej
komisie.
18. Hlasovanie č. 11 voľba tajomníka pre sociálne záležitosti
ZA
21
PROTI
27
ZDRŽAL SA 15
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Voľba č. 11 prebehla a platne. Kandidát Marek Trenčanský sa nestal tajomníkom
pre sociálne záležitosti.

19. Frencien Bauer sa vzdal funkcie tajomníka pre zahraničie.
20. Vyhlásenie volieb
Predseda VZ vyhlásil čas na podávanie kandidátnych listín na pozície: člen
kontrolnej rady, tajomník pre financie, tajomník pre sociálne záležitosti a tajomník
pre zahraničné záležitosti.
21. Opätovné otvorenie diskusie k zmene rokovacieho poriadku.
22. Hlasovanie č. 12 o zmene rokovacieho poriadku.
ZA
60
PROTI
0
ZDRŽAL SA
3
Voľbou č. 12 sa schválila zmena rokovacieho poriadku.
23. Hlasovanie č. 13 o podpore petície za dofinancovanie FNPV
ZA
63
PROTI
0
ZDRŽAL SA
0

Hlasovanie č. 13 prebehlo úspešne a platne. VZ sa uznieslo, že podporuje iniciatívu
pána
Patrika
Lučana,
prevádzkovateľa
webového
sídla
www.studentskefinancie.sk, týkajúcu sa on-line petície za dofinancovanie Fondu
na podporu vzdelávania.
24. Hlasovanie č. 14 o spolupráci s odborom mládeže MŠVVaŠ a Iuventou
ZA
61
PROTI
1
ZDRŽAL SA 1
VZ sa voľbou č. 14 uznieslo, že nadviaže spoluprácu s Odborom mládeže
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IuventouSlovenským inštitútom mládeže.
Študentská rada vysokých škôl
Centrum vedecko-technických informácií SR
Staré grunty 52
842 44, Bratislava 4

tel.: +421 949 855 958
www.srvs.sk
srvs@srvs.sk

Zápisnica z Valného zhromaždenia
Jasná, Hotel JUNIOR Jasná***
2.10 – 4. 10. 2015

25. Prezentácia Frenciena Bauera o povinnostiach tajomníka pre zahraničné
záležitosti.
26. Diskusia o liste ministrovi, spojená s hlasovaním č. 15.
Hlasovaním č. 15 sa VZ uznieslo, že otvorený list ministerstvu bude zaslaný
v prezentovanej verzii.
ZA
62
PROTI
0
ZDRŽAL SA 0
27. Prezentácia kandidátky Márie Vojtechovej na člena kontrolnej rady
28. Hlasovanie č. 16 voľba člena kontrolnej rady
ZA
54
PROTI
2
ZDRŽAL SA 5
Voľba č. 16 prebehla úspešne a platne. Kandidátka Mária Vojtechová sa stala členkou
kontrolnej rady.
29. Prezentácia kandidátky Nikoly Lehotskej na post tajomníčky pre
zahraničie
30. Hlasovanie č. 17. voľba tajomníka pre zahraničie
ZA
59
PROTI
1
ZDRŽAL SA 2
Voľba č. 17 prebehla úspešne a platne. Kandidátka Nikola Lehotská sa stala
tajomníčkou pre zahraničné záležitosti.
31. Prezentácia kandidáta na post tajomníka pre sociálne záležitosti Michala
Grajcara
32. Hlasovanie č. 18 voľba tajomníka pre sociálne záležitosti
ZA
40
PROTI
14
ZDRŽAL SA 8
Voľba č. 18 prebehla úspešne a platne. Kandidát Michal Grajcar sa stal tajomníkom
pre sociálne záležitosti.
33. Prezentácie kandidáta na post tajomníka pre finančné záležitosti Miroslava
Klucha
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34. Hlasovanie č. 19 voľby tajomníka pre finančné záležitosti
ZA
50
PROTI
5
ZDRŽAL SA 7
Voľba č. 19 prebehla úspešne a platne. Kandidát Miroslav Klucho sa stal tajomníkom
pre finančné záležitosti.

35. Vyhlásenie volieb
Nakoľko nová tajomníčka pre zahraničné záležitosti bola členkou volebnej
a mandátovej komisie, predseda VZ vyhlásil podávanie kandidátok na túto novo
uvoľnenú funkciu.
36. Rozdelenie nových delegátov do pracovných skupín (WG) a projektových
skupín a následná práca s týchto skupinách
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Nedeľa, 04.10.2015
1. Prezentácia Martiny Mlečenkovej,
a mandátovej komisie

kandidátky

na

členku

volebnej

2. Hlasovanie č. 20 voľba člena volebnej a mandátovej komisie
ZA 50
PROTI 0
ZDRŽAL SA 0
Voľbou č. 20 sa Martina Mlečenková stala členkou volebnej a mandátovej komisie.
3. Výstupy z pracovných skupín
Tajomníci prezentovali výstupy z pracovných skupín. Oboznámili VZ o svojich
zámeroch a projektoch, ktoré chcú vypracovať do najbližšieho VZ aj o rozpracovaných
projektoch.
4. Ukončenie VZ
Predseda VZ Rastislav Martiška ukončil VZ ŠRVŠ.

Zapisovateľ:
Overovateľ:
Overovateľ:

Kristína Betákova
Marek Trenčanský
Michaela Fabianová
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