Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

Miesto a čas: 
zasadnutie Predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl (ďalej aj „ŠRVŠ“) sa
uskutočnilo dňa 25.10.2015 o 10:00 hod, miestnosť č. 224, Centrum vedeckotechnických
informácií SR, Staré grunty 52, 842 44, Bratislava.

Prítomní:
Jana Šmelková (predsedníčka)
Tomáš Kováč (podpredseda)
Miroslav Klucho (tajomník pre financie)
Bálint Lovász (tajomník pre PR)
Filip Ondrej (tajomník pre akademické záležitosti)
Michal Grajcar (tajomník pre sociálne záežitosti)

Hostia:
Alexander Kováč (Volebná a mandátová komisia)
Dominik Šalap (Kontrolná rada)
Jaroslav Linnyk (Podpredseda VZ)

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia činnosti členov predsedníctva
3.Príprava projekt – Konvent akademických senátov
4. Príprava VZ
5. Príprava propagačných materiálov
6. Rôzne
7. Záver
1.) Otvorenie
Predsedníčka ŠRVŠ Jana Šmelková otvorila zasadnutie otvoreného predsedníctva ŠRVŠ
a privítala všetkých prítomných delegátov.

2.) Prezentácia činnosti predsedníctva
V rámci tohto bodu informovali prítomní členovia predsedníctva o svojich aktivitách, ako aj
plánoch na najbližšie obdobie.
1. Jana Šmelková – predsedníčka informovala o svojej účasti na zasadnutí odborového
zväzu v Kežmarských žľaboch, na ktorom sa diskutovalo hlavne o výškach platov
v školstve, ktoré sa majú plošne zvýšiť o 4% u nepedagogických aj pedagogických
zamestnancov, čo je pre ŠRVŠ relevantné z pohľadu doktorandov, ktorých sa toto
zvýšenie týka rovnako. Taktiež zástupca ministerstva avizoval, že napriek klesajúcej
tendencii počtu študentov (budúci rok 810%), ostáva balík finančných prostriedkov
pre verejné vysoké školy nezmenený, s jeho zvýšením ale nemožno počítať.
Predsedníčka ďalej informovala prítomných o stále prebiehajúcom probléme
spôsobenom nepodpísaním komplexnej akreditácie, o čom svedčia aj viaceré sťažnosti
od študentov smerujúce k ŠRVŠ. O danej veci boli delegáti informovaní už aj na
Valnom zhromaždení, ide však ale o stále pretrvávajúci problém na ktorý budeme
reagovať zaslaním žiadosti o vysvetlenie situácie ministerstvom a návrhmi, ktoré
budeme požadovať zapracovať pre odstránenie tohto problému do budúcnosti.
Podklady pripraví podpredseda. Nakoniec informovala o pripravovanom stretnutí so
zástupcami FNPV ohľadom prípadnej podpory petície na riešenie nedostatku financií
pre poskytovanie pôžičiek. Tohto stretnutia sa zúčastní podpredseda a tajomník pre
propagáciu, ktorí budú požadovať vysvetlenie niektorých otázok na ktorých sa zhodlo
predsedníctvo.
2. Tomáš Kováč  podpredseda informoval o svojom úsilí o zorganizovanie spoločného
stretnutia riaditeľov internátov so zástupcami ministerstva, za účasti zástupcov
študentov pod taktovkou ŠRVŠ za účelom zlepšenia situácie vysokoškolských
internátov. Ďalej sa zaviazal vytvorením programu zasadnutí predsedníctva. Taktiež
apeloval na prítomných aby dbali na šírenie dotazníka o problémoch VŠ z pohľadu
študentov. Podpredseda ďalej upozornil na potrebu precíznejšieho prispievania na
oficiálnu stránku ŠRVŠ na facebooku, k čomu sa zaviazal tajomník pre PR. Tiež
navrhol obnovenie newsletterov, s čím prítomní súhlasili. Predmetná úloha bude
zverená do kompetencie tajomníka pre vnútro. Tajomníkovi pre vnútro bola opätovne
udelená úloha prípravy pravidiel pre voľby do ŠRVŠ, ktoré majú slúžiť ako podklad
pre vytvorenie vlastných vnútorných pravidiel pre jednotlivé vysoké školy.
Pripomenul postupné začatie prác na výročnej správe a spísaniu plánu práce pre
nasledujúci kalendárny rok.
3. Bálint Lovász – tajomník pre PR informoval o prebiehajúcich rokovaniach
s vysúťaženou spoločnosťou na plnenie z rámcovej zmluvy, ktorá bola podpísaná ešte
v minulom funkčnom období. Tajomník avizoval plnenie z tejto zmluvy, a to hlavne

na účely prebiehajúcich projektov, ale aj na účely riadneho chodu ŠRVŠ (roll upy,
šnúrky, perá...). Ďalej informoval o potrebe zlepšenie práce členov WG PR.
Úloha
: pripraviť stratégiu pre šírenie dotazníkov medzi študentov ako aj ďalších
informácií ako pripravovaná stránka o ubytovacích zariadeniach a pod.
4. Filip Ondrej  tajomník pre akademické záležitosti informoval hlavne o prebiehajúcich
prípravách projektu – Konvent akademických senátov, ktorý predstavuje samostatný
bod tejto zápisnice.
5. Miroslav Klucho – tajomník pre financie informoval o plnení svojich
administratívnych povinností súvisiacich s riadnych chodom ŠRVŠ (cestovné príkazy,
faktúry, správy o PC...)
Úloha
: postupne preberať problematiku rámcovej zmluvy a obstarávania vecí od
tajomníka pre propagáciu

6. Michal Grajcar  tajomník pre sociálne záležitosti informoval o spracovaní informácií
o poskytovaní zliav ZŤP študentom na Slovensku, túto správu sa ale zaviazal
spracovať do podoby vhodnej na vonkajšiu prezentáciu.
Úloha
: priebežne zbierať podklady na identifikovanie problémov ohľadne zákona o
sociálnych štipendiách s prípadným začiatkom prípravy návrhov na zmeny

3.) Príprava projekt – Konvent akademických senátov
V tomto bode programu informovala predsedníčka, tajomní pre ak. záležitosti a tajomník pre
PR o všetkých úlohách plnených v rámci prípravy podujatia – Konvent akademických
senátov, ktorý sa uskutoční 29.10. v rokovacej sále NRSR. Predsedníctvo ďalej rozhodovalo
o potrebných organizačno – technických prípravách na podujatie. Toto podujatie bude
vysielané cez portál NRSR online a následne bude dostupné na ich web stránke.

4.) Príprava VZ
Predsedníctvo v tomto bode, za online účasti predsedu VZ diskutovalo o príprave ďalšieho
VZ, ktoré sa uskutoční 11.13.12. v Poprade/Tatrách. Predbežný program bude účastníkom
zaslaný po najbližšom zasadnutí predsedníctva v novembri.

5.) Príprava propagačných materiálov
V rámci tohto bodu prítomní pripravili komplexné grafické návrhy na tlač všetkých
propagačných materiálov pre potreby konventu.

6.) Rôzne

Prebehla diskusia ohľadom projektu Maťa Angeloviča na získanie prehľadu finančných
nákladov spojených so štúdiom, ktorý bol prezentovaný na poslednom VZ. Prítomní navrhli
doplniť tento dotazník o zdroj finančných prostriedkov, ktoré študenti utrácajú (rodičia,
brigáda, …) a zhodli sa na podpore pre šírenie tohto dotazníka.
V tomto bode boli diskutované aj ostatné projekty ŠRVŠ, ktoré prebiehajú s informáciami o
aktuálnom stave týchto projektov a krátkou diskusiou o ich ďalšom smerovaní.

6.) Záver

Predsedníčka prítomným poďakovala za účasť a následne ukončila zasadnutie.

V Bratislave, dňa 25.10.2015

Vyhotovili: Šmelková, Kováč

