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Návrh uznesenia
(vyplynie z tajných volieb)
Študentská časť Akademického senátu UK
volí XXX
za zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave v Študentskej rade vysokých škôl
na volebné obdobie 2016 - 2018.

Dôvodová správa
Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) je podľa § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v platnom znení najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl. Študentská
rada zastupuje záujmy študentov navonok.
Vnútorné pomery, organizáciu a fungovanie Študentskej rady vysokých škôl upravuje Štatút ŠRVŠ
a Rokovací poriadok ŠRVŠ.
Členom ŠRVŠ môže byť len študent vysokej školy. ŠRVŠ podľa § 107 ods. 4 zákona o vysokých
školách 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 za každých i započatých 2000 zapísaných študentov
jeden zvolený zástupca.
Voľbu zástupcu študentskej časti Akademického senátu UK do ŠRVŠ upravuje čl. 36 Rokovacieho
poriadku AS UK.
Právo navrhovať kandidáta má každý člen študentskej časti akademického senátu. Navrhnutý
kandidát musí súhlasiť so svojou kandidatúrou.
Na voľbu sa použijú ustanovenia čl. 29 Rokovacieho poriadku AS UK. Študentská časť
Akademického senátu UK musí byť pri voľbe uznášaniaschopná (musí byť prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov).

Čl. 29
Voľby predsedu akademického senátu, podpredsedu akademického senátu,
člena predsedníctva a predsedu komisie
(1) Člen akademického senátu vyjadruje svoju voľbu spôsobom, že na hlasovacom lístku
zakrúžkuje poradové číslo najviac jedného kandidáta, pre ktorého hlasuje; ak sa súčasne volia dvaja
podpredsedovia akademického senátu, poradové čísla najviac dvoch kandidátov. Inak upravený
hlasovací lístok je neplatný.
(2) V prvom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu.

(3) Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb požadovanú väčšinu hlasov, uskutoční
sa bezodkladne druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom
získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil
na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste,
postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet
hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú do
druhého kola voľby všetci kandidáti na prvom a druhom mieste.
(4) Ak sa niektorý z kandidátov, ktorý postúpil do druhého kola volieb, vzdá práva kandidovať a
v druhom kole volieb by tak zostal iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola volieb ten
kandidát, ktorý v prvom kole získal ďalší najväčší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký
ďalší najväčší počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, postupujú do druhého kola voľby všetci títo
kandidáti.
(5) V druhom kole volieb je predsedom akademického senátu zvolený kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu.
(6) Ak nebol predseda akademického senátu zvolený postupom podľa predchádzajúcich odsekov,
vykoná sa nová voľba. V novej voľbe možno navrhnúť aj nezvolených kandidátov. Nová voľba sa
vykoná bezodkladne, ak akademický senát na návrh predsedajúceho nerozhodne inak.
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