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ŠRVŠ JE TVOJÍM ZÁSTUPCOM
ZISTI ČO ROBÍME A AKO SA MÔŽEŠ ZAPOJIŤ TY

Bojujeme za práva 

           študentov od roku 1997
4 DÔVODY PREČO
1. ŠTÁTOM POSKYTOVANÉ
2. NAJNIŽŠÍ ÚROK (3% P.A.)
3. SPLÁCAŠ AŽ PO ŠKOLE
4. ODPUSTENIE ČASTI PÔŽIČKY



ŠRVŠ

je najvyššia reprezentácia študentov. 
Zastupuje študentov na národnej 
i medzinárodnej úrovni. Delegáti sú 
volení priamo zo všetkých vysokých 
škôl.

Študentská rada vysokých škôl

ŠČAS VŠ

ŠČAS fakulty VŠ

Študentská časť
akademickej obce = študenti

je reprezentácia študentov, ktorá ich 
zastupuje na úrovni fakulty. Je 
volená priamo a zodpovedá sa 
študentskej časti akademickej obce.

Študentská časť akademického
senátu fakulty vysokej školy

je reprezentácia študentov, ktorá ich 
zastupuje na úrovni vysokej školy. Je 
volená priamo a zodpovedá sa 
študentskej časti akademickej obce.

Študentská časť akademického 
senátu vysokej školy

REPREZENTUJ SVOJICH SPOLUŽIAKOV V ŠRVŠ ČI AKADEMICKOM SENÁTE

AJ TOTO SÚ ÚSPECHY ŠRVŠ

ŠTUDUJEŠ ZADARMO

ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY RASTÚ O 1000€

PREBIEHAJÚ REKONŠTRUKCIE INTERNÁTOV

STRAVUJEŠ SA ZA MENEJ

ZLEPŠUJE SA STAV SLOVENSKÝCH NEMOCNÍC

CHCEŠ BYŤ SÚČASŤOU

ZMENY
SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA?

ŠTRUKTÚRA REPREZENTÁCIE ŠTUDENTOV

ŠTUDUJEŠ ZADARMO

ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY RASTÚ O 1000€

PREBIEHAJÚ REKONŠTRUKCIE INTERNÁTOV

STRAVUJEŠ SA ZA MENEJ

ZLEPŠUJE SA STAV SLOVENSKÝCH NEMOCNÍC

VIAC SA DOZVIEŠ NA WEBSTRÁNKE SRVS.EU

V minulosti boli na Slovensku snahy o spoplatnenie denného 
vysokoškolského štúdia. ŠRVŠ vždy stála v prvom rade odporcov voči 
tomuto kroku. Snahy o spoplatnenie štúdia prebiehali v rokoch 2001, 
2003, 2004, 2010, 2011 a prebiehajú aj naďalej.  Vďaka ŠRVŠ si štúdium 
môže dovoliť aj ten, pre koho by spoplatnenie bolo neprekonateľnou 
prekážkou. 

V roku 2015 prisľúbil premiér Robert Fico 50 000 000€ na rekonštrukciu 
vysokoškolských internátov. Zástupcovia študentov v ŠRVŠ na tento sľub 
nezabudli. Pripomenuli sme ho začiatkom roku 2018 a po niekoľkome-
sačných rokovaniach a mediálnom tlaku sa sľub stal realitou. V súčasnosti 
je už časť peňazí úspešne vyčerpaná a študenti bývajú v lepšom 
prostredí. V snahách o získanie prostriedkov na internáty pokračujeme.

Aj vďaka ŠRVŠ sa stravuješ za menej. Od januára 2019 máš nárok na 
dotáciu 2,6€ denne (na dve jedlá po 1,3€). Pracujeme taktiež na zvýšení 
kvality a dostupnosti stravovacích zariadení na celom Slovensku. 

Vieme, že vysokoškolské štúdium je finančne náročné. Snažíme sa 
odbúravať prekážky, ktoré bránia mladým ľuďom študovať. Pre 
akademický rok 2019/2020 sa výška štátom poskytovaných pôžičiek z 
Fondu na podporu vzdelávania zvýšila na 3 500€ pre študentov I. a II. 
stupňa štúdia a na 6 000€ pre doktorandov.  O pôžičku môžeš žiadať na 
začiatku akademického roku. Viac informácií nájdeš na fnpv.sk.

Na začiatku roku 2019 sme reagovali na výzvu premiéra Petra Pellegrini-
ho a odovzdali sme mu zbierku fotiek zobrazujúcich katastrofálny stav 
nemocníc v Čiernej knihe slovenských nemocníc - Knihe plesní. Na 
základe našej aktivity vznikla pracovná skupina na ministerstve zdravot-
níctva, pričom mnohé z problémov na ktoré sme poukázali sú už vyrieše-
né. 


