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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK  

podľa čl. 4 ods. 3 až 5 Štatútu Študentskej rady vysokých škôl  

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

I. 

vyhlasuje doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018 

na uprázdnené mandáty delegátov UK vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl  

od 26. októbra 2017 do 5. decembra 2017. 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Akademický senát UK uznesením č. 23.4/2016 zo dňa 22. júna 2016 určil volebné obvody pre 

voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a počty v nich volených delegátov na volebné 

obdobie 2016 – 2018 tak, že každá fakulta UK je v ŠRVŠ zastúpená jedným delegátom (UK vo 

volebnom období 2016 – 2018 prináleží 13 delegátov v ŠRVŠ + 1 delegát volení študentskou časťou 

AS UK). 

 

Z dôvodu riadneho skončenia štúdia zanikli v mesiaci august 2017 mandáty delegátov UK do ŠRVŠ 

vo volebných obvodoch FiF UK a JLF UK. V súlade s príslušnými ustanoveniami Štatútu ŠRVŠ sa 

navrhuje na uprázdnené mandáty delegátov UK do ŠRVŠ vyhlásiť doplňujúce voľby. 

 

Čl. 4 Štatútu ŠRVŠ  

(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. 

 


