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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Rada študentov FSVaZ je orgán zastupujúci študentov a študentky denného, externého 
a doktorandského štúdia FSVaZ UKF v Nitre. Pozostáva zo zástupcov študentov akreditovaných 
študijných programov v jednotlivých študijných odboroch. 

(2) Rada študentov FSVaZ Rada študentov je na základe Organizačného poriadku Fakulty sociálnych 
vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „FSVaZ“ alebo fakulty) 
vydaného v zmysle § 33 ods. 2 písm. b) zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poradným orgánom 
dekana. 

 

Čl. 2 

Pôsobnosť a poslanie Rady študentov FSVaZ 

(1) Rada študentov  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom dekana FSVaZ, ktorý 
vyjadruje a presadzuje záujmy študentov v oblasti vzdelávania, neformálneho vzdelávania 
a študentského života na fakulte. 

 

Čl. 3 

Činnosť Rady študentov FSVaZ 

(1)  Rada študentov 

a)  spolupracuje so študentmi FSVaZ, s akademickým senátom FSVaZ a vedením FSVaZ, ale aj 
s ostatnými študentskými orgánmi UKF 

b)  prerokúva požiadavky, pripomienky študentov, ktoré sú predkladané na rokovaniach AS FSVaZ 
alebo dekanovi FSVaZ 

c) buduje fakultnú študentskú komunitu, sprevádza novoprijatých študentov, spolupodieľa sa na 
organizovaní imatrikulácií a študentských aktivít 

d) zaoberá sa vzniknutými problémami študentov a referuje o nich dekanovi 

e) vyjadruje sa k aktuálnemu dianiu na fakulte 

f) organizuje voľnočasové a dobrovoľnícke študentské aktivity 

g) koordinuje hodnotenie kvality FSVaZ prostredníctvom periodického hodnotenia kvality 
vzdelávania na UKF tak, ako to vyplýva z § 70 ods. 1, písmeno h) zákona o vysokých školách ako 
aj zo Študijného poriadku UKF 



i) periodicky vyhodnocuje kvalitu vzdelávania na FSVaZ, vypracováva neverejnú správu o výsledkoch 
hodnotenia vzdelávania a učiteľov FSVaZ študentmi a odovzdáva ju vedeniu FSVaZ 

j) periodicky (minimálne jedenkrát za semester) sa stretáva s členmi vedenia FSVaZ s cieľom vytvárať 
podmienky na prijímanie a poskytovanie spätnej väzby (pozitívnej aj negatívnej), riešiť prípadné 
problémy v oblasti služieb a študijnej podpory študentov, rozvíjať spoluprácu v oblasti študentského 
života. 

k) nominuje svojich zástupcov do Rady kvality FSVaZ 

l) v procese tvorby a úpravy študijných programov sa vyjadruje k študijným plánom a obsahu 
jednotlivých predmetov študijných programov 

 

Čl. 4 

Zloženie Rady študentov 

(1) Rada študentov je tvorená zástupcami študentov z každého ročníka študijného programu, ktorý sa 
realizuje na FSVaZ. 

(2) Rada študentov si voľbami volí svojho predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(3) Zástupcovia študentov za jednotlivé študijné programy si spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou 
hlasov volia jedného svojho zástupcu do predsedníctva Rady študentov, ktorý intenzívne spolupracuje 
s predsedom Rady študentov. 

 

Čl. 5 

Spôsob voľby členov Rady študentov 

(1) Zástupcu za svoj ročník do Rady študentov navrhujú spravidla študenti konkrétneho ročníka 
v každom študijnom programe, ktorý sa na FSVaZ v akademickom roku realizuje. Návrh svojho 
zástupcu do Rady študentov zasielajú vedúcemu pracoviska, ktoré garantuje študijný program, do 
konca druhého týždňa zimného semestra príslušného akademického roka. 

(2) Prvé zasadnutie Rady študentov zvoláva prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj. Na prvom 
zasadnutí si Rada študentov volí predsedu a predsedníctvo. 

(3) V predsedníctve musí byť jeden zástupca každého akreditovaného študijného programu, ktorý sa 
na fakulte v akademickom roku uskutočňuje. Zástupca každého akreditovaného študijného programu 
je volený spomedzi zástupcov jednotlivých ročníkov akreditovaných študijných programov 
nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

(4) Funkčné obdobie Rady študentov je jeden akademický rok. Členom Rady študentov môže byť 
študent opakovane. 

(5) Členstvo v Rade študentov zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia 
b) vzdaním sa členstva 
c)  prerušením alebo ukončením štúdia 

 

 

 

Čl. 6 



Pravidlá rokovania Rady študentov 

(1) Rada študentov sa stretáva podľa potreby, najmenej však raz za semester. 
(2) Zasadnutia Rady zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predsedníctva. 
(3) Zasadnutia Rady študentov sú realizované prezenčnou alebo dištančnou formou. 
(4) Na stretnutí Rady študentov musí byť prítomný aspoň jeden zástupca za každý študijný program. 
(5) Každý študent prítomný na zasadnutí má právo predkladať návrhy, ktoré musia byť prerokované. 
(6) Závery rokovaní sú zástupcami študentov zdieľané všetkým študentom FSVaZ v primeranej 

forme. 
(7) Vypracovanie správy hodnotenia vzdelávania koordinuje a vedeniu FSVaZ predkladá predseda 

Rady študentov, ktorý zodpovedá za dodržanie neverejnosti správy. 
(8) Návrhy na zmeny v štatúte Rady študentov je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí Rady 

študentov, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov Rady študentov . 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní AS: 14.09.2021 a od tohto dňa nadobúda 
účinnosť. 
 

               PhDr. Erika Krištofová, PhD.                 doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD. 
       predsedkyňa Akademického senátu FSVaZ                         dekan FSVaZ 
 


