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Návrhy   u zn e s en í  

1. 

Akademický senát UK  

podľa čl. 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 2018 - 2020, 

II. 

určuje obdobie na vykonanie riadnych volieb do Študentskej rady vysokých škôl 

od 24. septembra 2018 do 16. novembra 2018. 

 

2. 

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

a počty v nich volených delegátov na volebné obdobie 2018 - 2020 takto: 

A. samostatné volebné obvody: 

1. Lekárska fakulta UK       1 delegát 

2. Právnická fakulta UK       1 delegát 

3. Filozofická fakulta UK      1 delegát 

4. Prírodovedecká fakulta UK      1 delegát 

5. Pedagogická fakulta UK      1 delegát 

6. Farmaceutická fakulta UK      1 delegát 

7. Fakulta telesnej výchovy a športu UK    1 delegát 

8. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine    1 delegát 

9. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK   1 delegát 

10. Fakulta managementu UK      1 delegát 

11. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK   1 delegát 

B. spoločný volebný obvod: 

12. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK  

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK  1 delegát 

 

 

 



 

Dôvodová  s p ráva  

 

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 koncom 

kalendárneho roka.  

(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 2018. 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. 

 



 

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 2016 - 2018 boli určené uznesením č. 23.4/2016 zo 6. zasad-

nutia Akademického senátu UK dňa 22. júna 2016. 

 

Podľa údajov z Výročnej správy o činnosti UK za rok 2017 mala Univerzita Komenského 

v Bratislave ku dňu 31.10.2017 vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia 

spolu 23 082 študentov, čím získala právo vyslať 12 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 
2017 

Počet delegátov  
2018 - 2020 

LF UK 3 338 1 3 281 1 
PraF UK 2 303 1 2 302 1 
FiF UK 3 841 1 3 405 1 
PriF UK 2 878 1 2 409 1 
PdF UK 2 684 1 2 515 1 
FaF UK 1 333 1 1 127 1 
FTVŠ UK 1 023 1 1 048 1 
JLF UK 1 805 1 1 802 1 
FMFI UK 1 644 1 1 455 1 
RKCMBF UK 266 1 205 

1 
EBF UK 117 1 82 
FM UK 2 956 1 2 715 1 
FSEV UK 922 1 736 1 
Spolu 25 110 13 23 082 12 

 
 
Zdôvodnenie vyčlenenia volebných obvodov a určenia počtu volených delegátov 

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

každá fakulta UK tvorí samostatný volebný obvod. Vzhľadom na skutočnosť, že pre klesajúci 

počet študentov UK poklesol počet delegátov UK pre volebné obdobie 2018 - 2020 pod 13, 

naďalej nie je možné, aby každá fakulta tvorila samostatný jednomandátový volebný obvod. 

Navrhuje sa preto vytvoriť spoločný volebný obvod pre obe bohoslovecké fakulty (EBF UK, 

RKCMBF UK), ktoré majú najmenší počet študentov na UK. 


