SPRÁVA O ČINNOSTI ŠRVŠ
Zoznam členov predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl
Predseda:
Bálint Lovász (Vysoká škola múzických umení v Bratislave)
Podpredseda pre vnútorné záležitosti
Filip Šuran (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredseda pre sociálne záležitosti
Eva Viglašová (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredseda pre akademické záležitosti
Ľubomír Šottník (Univerzita Komenského v Bratislave)
Podpredseda pre zahraničie
Dániel Cséfalvay (Bratislavská škola liberálnych štúdií)
Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou
Martin Mlynár (Ekonomická Univerzita v Bratislave)
Podpredseda pre mládež a šport
Anton Cviko (Slovenská technická univerzita)

Zasadnutia Valného Zhromaždenia v roku 2018

I.
II.
III.
IV.

Valné Zhromaždenie 2-4.3 2018 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, Hotel Sorea
Titris
Valné Zhromaždenie 10-13.5 2018 Pieštany, Hotel Magnólia
Valné Zhromaždenie 4-10.10 2018 Námestovo, Hotel Altis
- Posledné Valné Zhromaždenie funkčného obdobia 2016/2018
Valné Zhromaždenie 6-9.12 2018 Lučenec, Hotel Miraj
Ustanovujúce Valné Zhromaždenie funkčného obdobia 2018/2021

Náplň Valných Zhromaždení a pracovná agenda ŠRVŠ v roku 2018 podľa
jednotlivých oblastí
VNÚTORNÉ ZÁLEŽITOSTI
-

V rámci vnútorných záležitostí ŠRVŠ prišlo k niekoľkým úpravám vo vnútorných
predpisoch
Najdôležitejšia zmena nastala vo funkčnom období, ktoré sa zmenilo z pôvodných 2
rokov na 3 roky. Procesne bolo najdôležitejšie ŠRVŠ pripraviť na prvý prechodný rok
Formálna a obsahová príprava materiálov pre pripomienkovacie konania, rozporové
konania spojené s naším postavením vysokoškolskej reprezentácie
Správa právnej komisie
Zabezpečovanie vnútorných predpisov, zápisníc
Riešenie otázky právnej subjektivity ŠRVŠ a funkcia ŠRVŠ o.z
Príprava podkladov pre “reassessment”

AKADEMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
-

Organizácia Konvent Akademických senátov 2018
Prijatie novely vysokoškolského zákona, kde bol implementovaný nový zákon o
Zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Novela vysokoškolského zákona, ktorá implementovala v zmeny v odoberaní
vysokoškolských titulov
Jednou z najdôležitejších tém v akademickej oblasti v tomto roku bolo tzv. QAZabezpečovanie kvality
Participácia na iniciatíve “To dá rozum”

SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI
-

Najväčšou témou v sociálnej oblasti bola rekonštrukcia internátov a jej
dofinancovanie
Riešenia otázky zľavy na doprave v tzv. medziobdobí
Riešenia otázky zľavy na doprave pre doktorandov
Riešenie otázky doktorandov a participácia v pracovnej skupine Rozvoj
doktorandského štúdia na Ministerstve školstva vedy výskumu a športu
Reforma Fondu na podporu vzdelávania
Problémy spojené s ISIC kartou (Bratislava, Nitra, Žilina)
Problémy spojené so stravovaním (Košice, Trnava, Bratislava)
Organizácia stretnutia riaditeľov ŠDaJ
Príprava podkladov a otvorenie otázky poplatkov za štúdium na jednotlivých školách

ZAHRANIČIE
-

ŠRVŠ prešla hodnotiacim procesom Európskej študentskej únie, kde opätovne
potvrdila svoje členstvo
Účasť na ESC- Europsky študentský konvent a BM ESU- Board meeting ESU
Koordinácia v skupine V4+, aktívna účasť na zasadnutiach
Príprava podkladov o QA zo zahraničia
Riešenie problémov zahraničných študentov na Slovensku

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
-

príprava rôznych podkladov, tlačových správ, vyhlásení
účasť na popularizačných akciách
príprava propagačných materiálov
spravovanie sociálnych sietí

MLÁDEŽ A ŠPORT
INÉ
-

participácia na akčnom pláne pre Mládež
novela zákona o Mládeži
otázka Iuventy a jej napredovania
vysokoškolské organizácie-mapovanie
štrukturovaný dialóg
účasť na EUHL

účasť na rôznych pracovných skupinách organizovaných rôznymi ministerstvami
účasť na zasadnutiach iných reprezentácií RVŠ a SRK
protokolárne akcie ako menovanie rektorov, menovanie profesorov, odovzdávanie
cien atď
stretnutia s partnermi ako ADS, V4+, členské únie iných štátov
účasť na Konvent Akademických senátov Univerzity Komenského v Bratislave
účasť na oslavách k 17. Novembru, Praha, Česká republika
Účasť na zahraničných konferencií EQUAF
mnohé iné

