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N á v r h   u zn es e n i a 

 

Akademický senát UK určuje volebné obvody pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl a 

počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 – 2018 takto: 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta    1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta   1 delegát 

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

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu   1 delegát 

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

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu  1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta   1 delegát 

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

           1 delegát 

 

 

 

I n f o r má c i a  o  p r e ro ko v a n í  ma te r i á l u   

V o l e b no u  a  ma n dá to v o u  ko mi s i o u  A S  UK  

 

Volebná a mandátová komisia AS UK prerokovala materiál na 2. zasadnutí dňa 8. júna 2016, 

nebola však uznášaniaschopná (zo 6 členov komisie boli prítomní 3 členovia, 1 člen sa ospra-

vedlnil a 2 členovia boli neprítomní bez ospravedlnenia). 

 

Prítomní členovia Volebnej a mandátovej komisie AS UK odporučili Akademickému 

senátu UK schváliť navrhnuté uznesenie. 

 



 

Dôvodová správa 
 

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. 
 

(§ 107 ods. 4 zákona o vysokých školách) 
 

Čl. 4  Štatútu Študentskej rady vysokých škôl 
 
(1) Riadne voľby do Študentskej rady 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 Študentskej rady 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 počty 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 Študentskej rady vysokých škôl a počty v nich volených 

delegátov na volebné obdobie 2014 – 2016 boli určené uznesením č. 3.6/2014 zo zasadnutia 

Akademického senátu UK dňa 11. novembra 2014. 

 

Podľa údajov z Výročnej správy o činnosti UK za rok 2015 mala Univerzita Komenského 

v Bratislave v roku 2015 vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia spolu  

25 110 študentov, čím získala právo vyslať 13 delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 

z titulu počtu študentov a 1 delegáta zvoleného študentskou častou AS UK. 



 

Fakulta Počet  
študentov 

2015 

Počet  
delegátov 

2016 - 2018 

Počet  
študentov 

2013 

Počet  
delegátov 

2014 - 2016 
LF UK  3 338 1 3 279 1 
PraF UK 2 303 1 2 228 1 
FiF UK  3 841 1 4 076 2 
PriF UK  2 878 1 3 526 2 
PdF UK 2 684 1 2 929 1 
FaF UK 1 333 1 1 513 1 
JLF UK  1 805 1 1 880 1 
FMFI UK  1 644 1 1 761 1 
FTVŠ UK 1 023 1 1 069 
RKCMBF UK  266 1 331 
EBF UK 117 1 130 

1 

FM UK  2 956 1 3 570 2 
FSEV UK 922 1 1 055 1 
Spolu 25 110 13 27 347 14 

 
 
 
Zdôvodnenie navrhovaného vyčlenenia volebných obvodov 

Pri tvorbe volebných obvodov do ŠRVŠ sa vychádzalo z dlhodobo uplatňovaného princípu, 

že každá fakulta UK tvorí samostatný volebný obvod. Po skúsenostiach z volebného obdobia 

2014 - 2016, kedy tri fakulty (FTVŠ UK, RKCMBF UK a EBF UK) tvorili spoločný volebný 

obvod, sa vzhľadom na komplikovanú organizáciu volieb v spoločnom volebnom obvode 

navrhuje vyčleniť vyššie menované fakulty do samostatného volebného obvodu. 

 

Zdôvodnenie navrhovaného určenia počtu volených delegátov 

Keďže UK bude pre účely volieb do ŠRVŠ rozčlenená na 13 volebných obvodov, pri kvóte 

13 delegátov pre celú UK sa navrhuje, aby každý volebný obvod bol jednomandátový. 



 

Vyhodnotenie medzifakultného pripomienkového konania 
 
E-mail podpredsedu študentskej časti AS UK Bc. Róberta Zsemberu zo dňa 30. mája 2016 
adresovaný predsedom študentských častí akademických senátov fakúlt UK: 
 
Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, 
ctení adresáti. 
 
Zasielam vám materiál „Určenie volebných obvodov pre voľby do Študentskej rady 
vysokých škôl  a počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2016 – 2018“ a 
zároveň uznesenie študentskej časti akademického senátu, ktorým odporúčame 
Akademickému senátu UK materiál prijať v predloženom znení. 
 
V mene študentskej časti pozdravuje 
 
Róbert Zsembera 
   
Na vedomie: 

- Kancelária AS UK 
 
 
 
V lehote stanovenej na pripomienkovanie podpredseda študentskej časti AS UK 
neobdržal pripomienky k predkladanému materiálu. 
 


