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N á v r h   u zn es e n i a 

 

Akademický senát UK 

mení uznesenie  

č. 3. 6/2014 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 11.11.2014 

a s účinnosťou od 16. decembra 2015 určuje počet volených delegátov do Študentskej rady 

vysokých škôl na volebné obdobie 2014 - 2016 takto: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta   0 delegátov 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta   2 delegáti 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta   2 delegáti 

 

 



 

Prerokovanie materiálu v orgánoch Akademického senátu UK  

 

Materiál bol doručený Kancelárii AS UK dňa 7.12.2015. 

 

Materiál bol zaradený do programu 1. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 9.12.2015. 

Uznesenie č. 8: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 

I. 

odporúča predsedovi Akademickému senátu UK  

zaradiť materiál 

do návrhu programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16. decembra 2015, 

II. 

odporúča Akademickému senátu UK  

schváliť  

nasledujúce uznesenie: 

„Akademický senát UK mení uznesenie č. 3. 6/2014 zo zasadnutia Akademického senátu UK 

dňa 11.11.2014 a s účinnosťou od 16. decembra 2015 určuje počet volených delegátov do 

Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2014 - 2016 takto: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta   0 delegátov 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta   2 delegáti 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta   2 delegáti “ 

 

Materiál bol zaradený do programu 2. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 16.12.2015. 

 

Dôvodová správa k materiálu bola upravená a doplnená dňa 12.12.2015. 



 

D ô v o do v á  s p rá v a 

 

Podľa § 107 ods. 4 zákona o vysokých školách Študentská rada vysokých škôl je najvyšším 

zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl. Študentská rada vysokých škôl zastupuje 

záujmy študentov navonok. Členom Študentskej rady vysokých škôl môže byť len študent 

vysokej školy. Študentskú radu vysokých škôl za každú vysokú školu tvorí: 

a) jeden zástupca zvolený študentskou časťou akademického senátu vysokej školy, 

b) ďalší zástupcovia študentskej časti akademickej obce vysokej školy zvolení študentskou 

časťou akademickej obce vysokej školy, a to z každých i započatých 2000 zapísaných 

študentov jeden zvolený zástupca. 

 

Čl. 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl 

(1) Riadne voľby do ŠRVŠ sa konajú každé dva roky. Volebné obdobie je dvojročné a začína 

plynúť dňom ustanovujúceho valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa koná spravidla 

v novembri. 

(2) Riadne voľby do ŠRVŠ sa konajú spravidla v lehote, ktorá sa začína deväťdesiatym dňom 

pred uplynutím volebného obdobia a končí sa 30 dní pred uplynutím volebného obdobia, 

najneskôr však tak, aby bol delegát zvolený 10 dní pred ustanovujúcim valným 

zhromaždením. 

(3) Voľby do ŠRVŠ vyhlasuje akademický senát príslušnej vysokej školy. 

(4) Doplňujúce voľby do ŠRVŠ sa konajú v termíne, ktorý určí príslušná vysoká škola, ktorej 

prináleží voľné miesto delegáta. 

(5) Voľby do ŠRVŠ sa uskutočňujú podľa vnútorných predpisov príslušnej vysokej školy. 

 

Podľa čl. 30 ods. 2 Zásad volieb do Akademického senátu UK volebné obvody pre voľby do 

ŠRVŠ a počet v nich volených delegátov určuje Akademický senát UK uznesením; študentskú 

časť akademickej obce fakulty nemožno rozdeliť medzi viaceré volebné obvody. 

 

Volebné obvody pre voľby do ŠRVŠ a počty v nich volených delegátov určil AS UK 

uznesením č. 3. 6/2014 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 11. novembra 2014. Pri 

stanovovaní počtu delegátov pre jednotlivé fakulty sa vychádzalo z princípu, že každá fakulta 

s výnimkou najmenších fakúlt z hľadiska počtu študentov (EBF UK a RKCMBF UK) bude 

mať jedného delegáta; fakulty s najvyšším počtom študentov budú mať dvoch delegátov. 



 

Počet delegátov pripadajúcich na jednotlivé vysoké školy je stanovovaný podľa výročných 

správ o činnosti vysokých škôl za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom sa konajú riadne 

voľby do ŠRVŠ (t.j. za rok 2013). 

 

Podľa údajov z Výročnej správy o činnosti UK za rok 2013 (Tabuľka 4 na strane 23) mala 

Univerzita Komenského v Bratislave v roku 2013 27 347 študentov, t.j. má právo vyslať 

14 delegátov do Študentskej rady vysokých škôl z titulu počtu študentov a 1 delegáta 

zvoleného študentskou častou AS UK. 

 

Keďže študentská časť akademickej obce Filozofickej fakulty UK viac než rok nezvolila 

pridelený počet dvoch delegátov UK v ŠRVŠ, navrhuje sa tieto miesta delegátov prerozdeliť 

dvom fakultám, ktoré v zostupnom poradí podľa počtu študentov majú v súčasnosti pridelené 

len jedno miesto delegáta. 

 

Fakulta 
Počet  

študentov 

Pôvodný počet 

delegátov 

Počet delegátov 

po úprave 

LF UK  3 279 1 2 

PraF UK 2 228 1 1 

FiF UK  4 076 2 0 

PriF UK  3 526 2 2 

PdF UK 2 929 1 2 

FaF UK 1 513 1 1 

JLF UK  1 880 1 1 

FMFI UK  1 761 1 1 

RKCMBF UK  331 

FTVŠ UK 1 069 

EBF UK 130 

1 1 

FM UK  3 570 2 2 

FSEV UK 1 055 1 1 

Spolu 27 347 14 14 

 



 

Riadne voľby do ŠRVŠ na volebné obdobie od 1.12.2014 do 30.11.2016 boli vyhlásené 

uznesením č. 1 zo zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 11. novembra 2015. 

 

Predsedníctvo Akademického senátu UK  

a) podľa čl. 4 ods. 3 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl vyhlasuje riadne voľby delegátov 

Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie  

2014 – 2016, 

b) určuje termín ich konania na obdobie od 24. novembra do 5. decembra 2014, 

c) žiada predsedov akademických senátov fakúlt UK, aby bezodkladne zabezpečili ich 

vyhlásenie a vykonanie vo volebných obvodoch určených uznesením Akademického senátu 

UK, 

d) žiada predsedov akademických senátov fakúlt UK, aby zápisnice o voľbách delegáta 

(delegátov) vo svojom volebnom obvode bezodkladne po ich vykonaní doručili tajomníčke 

Akademického senátu UK. 

 

Vo volebnom obvode FiF UK nedošlo k vyhláseniu a vykonaniu riadnych volieb do ŠRVŠ. 

 

Doplňujúce voľby do ŠRVŠ boli vyhlásené uznesením č. 10. 5/2015 zo zasadnutia Akade-

mického senátu UK dňa 27. mája 2015. 

 

Akademický senát UK  

a) vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl,  

b) určuje termín na ich vykonanie do 30. septembra 2015. 

 

Akademický senát FiF UK vyhlásil doplňujúce voľby do ŠRVŠ vo volebnom obvode FiF UK 

uznesením č. 2 zo zasadnutia dňa 29. júna 2015. 

 

Volebná komisia AS FiF UK v zápisnici zo dňa 30. septembra 2015 konštatovala, že voľby 

sa rušia v dôsledku skutočnosti, že v lehote stanovenej pre podávanie návrhov kandidátov (do 

22.9.2015, 15.00 hod.) neobdržala žiaden návrh kandidáta. 



 

Uznesenie č. 3. 6/2014 

zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 11.11.2014 

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave určuje volebné obvody a počty 

v nich volených delegátov do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2014 – 

2016 takto: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    2 delegáti 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta   2 delegáti 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu   2 delegáti 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta a 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká  

fakulta           1 delegát 


