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N á v r h   u zn es e n i a 

 

Akademický senát UK  

podľa čl. 4 ods. 1 až 4 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl  

a čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK 

I. 

vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 - 2018, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

od 5. septembra 2016 do 4. novembra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

Volebné obdobie delegátov v ŠRVŠ uplynie koncom novembra 2016. Z uvedených dôvodov 

je potrebné, aby Akademický senát UK v súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu ŠRVŠ 

vyhlásil riadne voľby do ŠRVŠ na nové volebné obdobie. 
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