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Stanovisko Právnej komisie Študentskej rady vysokých škôl vo veci posúdenia 

zániku mandátu delegáta ŠRVŠ 

 

 Vzhľadom na vzniknuté pochybnosti o zániku mandátu delegáta ŠRVŠ v súvislosti 

s dvomi ospravedlnenými neúčasťami a jednou neospravedlnenou neúčasťou na Valnom 

zhromaždení ŠRVŠ vydáva Právna komisia ŠRVŠ v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. c) 

Štatútu ŠRVŠ toto stanovisko:  

 V zmysle ustanovenia článku 5 ods. 1 Štatútu ŠRVŠ mandát delegáta ŠRVŠ zaniká, 

okrem iného:  

h) neospravedlnenou neúčasťou na dvoch zasadnutiach valného zhromaždenia v priebehu 

jedného akademického roka, 

i) ospravedlnenou neúčasťou na troch valných zhromaždeniach za akademický rok. 

 Napriek tomu, že delegát ŠRVŠ vo vyššie uvedenej spornej situácii nenaplnil ani 

jedno z explicitne ustanovených podmienok, Právna komisia ŠRVŠ je toho názoru, že mandát 

delegáta ŠRVŠ zaniká. 

 

Odôvodnenie 

 

 Jednou zo základných, a zároveň najdôležitejších, povinností každého delegáta ŠRVŠ 

je jeho účasť na prácach orgánov ŠRVŠ, do ktorých bol zvolený alebo do ktorých bol 

vybraný. Podľa čl. 29 ods. 1 Rokovacieho poriadku ŠRVŠ je delegát ŠRVŠ povinný 

zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia ŠRVŠ.  

 Vnútorné predpisy ŠRVŠ dovoľujú delegátovi dve ospravedlnené resp. jednu 

neospravedlnenú neúčasť na Valnom zhromaždení ŠRVŠ. V prípade tretej resp. druhej 

neúčasti jeho mandát zaniká. Ako možno z vyššie citovaných ustanovení Štatútu ŠRVŠ 

vyčítať, najvyššou povolenou hranicou je neúčasť na troch Valných zhromaždeniach ŠRVŠ. 

Preto možno v danej situácii tretiu neúčasť, aj keď neospravedlnenú, považovať za naplnenie 

podmienky zániku mandátu podľa čl.  5 ods. 1 Štatútu ŠRVŠ. 

 Berúc do úvahy čl. 10 ods. 1 Štatútu ŠRVŠ, podľa ktorého sa Valné zhromaždenie 

ŠRVŠ schádza najmenej štyrikrát za akademický rok, by tak v prípade povolenia 2 

ospravedlnených a jednej neospravedlnenej neúčasti, s ktorým by však nebol spojený 

následok zániku mandátu delegáta ŠRVŠ, mohlo dôjsť k situácii, kedy by na udržanie funkcie 

delegáta ŠRVŠ postačovala len jedna účasť na Valnom zhromaždení ŠRVŠ za akademický 

rok, čím by mohla byť činnosť ŠRVŠ výrazne narušená a neúčinná.  


