
Univerzita Komenského v Bratislave 

Prírodovedecká fakulta 

 

 

  

Úplné znenie 

Rokovací poriadok 

Akademického senátu 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave 

v znení dodatku č. 1 

 

Vnútorný predpis podľa § 33 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Rok 2013 



Obsah 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia ............................................................................................................... 1 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia ...................................................................................................... 1 

Druhá časť 

AS PriF UK a organizácia jeho činnosti ................................................................................ 1 

Čl. 2 Akademický senát PriF UK........................................................................................... 1 

Čl. 3 Zloženie a funkčné obdobie AS PriF UK...................................................................... 2 

Čl. 4 Štruktúra AS PriF UK ................................................................................................... 3 

Čl. 5 Stále komisie AS PriF UK............................................................................................. 4 

Čl. 6 Dočasné komisie AS PriF UK....................................................................................... 5 

Tretia časť 

Zasadnutia a rokovanie AS PriF UK...................................................................................... 5 

Čl. 7 Zasadnutia AS PriF UK................................................................................................. 5 

Čl. 8 Priebeh zasadnutia AS PriF UK .................................................................................... 7 

Čl. 9 Hlasovanie v AS PriF UK ............................................................................................. 8 

Čl. 10 Zasadnutia komisií AS PriF UK a ich priebeh ............................................................ 9 

Čl. 11 Administratíva AS PriF UK ...................................................................................... 10 

Štvrtá časť 

Kontrola činnosti AS PriF UK ............................................................................................. 10 

Čl. 12 Kontrola činnosti členov AS PriF UK....................................................................... 10 

Piata časť 

Spolupráca AS PriF UK ....................................................................................................... 10 

Čl. 13 Spolupráca AS PriF UK s inými orgánmi a osobami................................................ 10 

Šiesta časť 

Záverečné ustanovenia ......................................................................................................... 11 

Čl. 14 Záverečné ustanovenia .............................................................................................. 11 

 



 1 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenia 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Rokovací poriadok (ďalej „RP“) obsahuje ustanovenia týkajúce sa mechanizmu činnosti 
Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej „AS PriF UK“), ktoré dopĺňajú príslušné ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon“) a ustanovenia Štatútu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej „štatút“) a upravujú spôsob konania AS PriF UK 
v súlade s týmito predpismi.  

(2) Ustanovenia RP sú pre členov AS PriF UK záväzné. Ich opakované nedodržiavanie 
členom AS PriF UK môže viesť AS PriF UK k podnetu na odvolanie člena AS PriF UK. 

 
 

Druhá časť 

AS PriF UK a organizácia jeho činnosti 
 
 

Čl. 2 
Akademický senát PriF UK 

(1)  AS PriF UK je najvyšším orgánom samosprávy Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Postavenie a základné funkcie AS PriF UK určujú §§ 7, 8, 9, 
24, 25, 26, 27, 33 zákona, ako aj čl. 10 až 18 štatútu. 

(2) AS PriF UK a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci PriF UK. 
Pri výkone svojej funkcie sú viazaní len svojim svedomím, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi UK a PriF UK. Akademickú 
obec PriF UK tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s PriF UK 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, a študenti (§ 25 ods. 2 
zákona). 

(3) Výkon funkcie člena AS PriF UK je nezastupiteľný (čl. 13 ods. 4 štatútu). Základnou 
povinnosťou člena AS PriF UK je zúčastňovať sa na práci AS PriF UK ako celku i na 
práci jeho komisií. Ak sa nemôže zúčastniť na zasadnutí senátu alebo komisie, ktorej je 
členom, alebo zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa vopred ospravedlniť 
predsedovi AS PriF UK (čl. 13 ods. 6 štatútu). Základnými právami člena senátu sú 
najmä (čl. 13 ods. 6 štatútu):  

a) právo predkladať návrhy na rokovanie AS PriF UK, 

b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých AS PriF UK rokuje, 

c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach AS PriF UK vysvetlenia od dekana, 
prodekanov a tajomníka vo veciach patriacich do ich právomoci, 

d) právo vzdať sa funkcie člena senátu.  

(4) Fakulta pri plnení pracovných povinností alebo študijných povinností zohľadňuje 
členovi senátu plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie. Fakulta nesmie postihovať 
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členov senátu a iné osoby v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali 
pre senát (čl. 13 ods. 7 štatútu). 

(5) AS PriF UK rokuje o veciach, ktoré na rokovanie predložil dekan, prodekani alebo člen 
AS PriF UK. 

 
 

Čl. 3 
Zloženie a funkčné obdobie AS PriF UK 

(1) AS PriF UK sa skladá z volených zástupcov akademickej obce PriF UK. Člení sa na 
zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS PriF UK 
volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce 
PriF UK (ďalej „AO PriF UK“). Členov študentskej časti AS PriF UK volia tajným 
hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti AO PriF UK (čl. 11 ods. 4 štatútu). 
Na voľby dohliada volebná a mandátová komisia.  

(2) Každé pracovisko PriF UK (podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) Organizačného poriadku 
PriF UK) zastupuje v AS PriF UK spravidla 1 člen. Členovia študentskej časti 
AS PriF UK tvoria najmenej jednu tretinu z celkového počtu členov AS PriF UK (podľa 
§ 26 ods. 1 zákona). 

(3) Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS PriF UK je štvorročné, funkčné 
obdobie členov študentskej časti AS PriF UK je dvojročné. Začína plynúť prvým dňom 
nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predošlého senátu alebo v prípade 
dodatočných volieb prvým dňom nasledujúcim po dni volieb (čl. 13 ods. 2 štatútu). Ak 
zaniklo členovi AS PriF UK členstvo v AS PriF UK pred skončením funkčného obdobia 
podľa ods. 5 písm. b) až f), zvolí príslušná časť AO PriF UK na uvoľnené miesto 
nového člena AS PriF UK, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia 
člena, ktorému členstvo zaniklo (§ 26 ods. 7 zákona). V prípade člena študentskej časti 
AS PriF UK môže na uvoľnené miesto nastúpiť náhradník (v zmysle Zásad volieb do 
AS PriF UK). 

(4) Člen študentskej časti AS PriF UK, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu 
AS PriF UK o pozastavenie členstva v AS PriF UK. Členstvo sa pozastaví odo dňa 
nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa 
opäť stane členom študentskej časti AO PriF UK, za ktorú bol zvolený (§ 26 ods. 8 
zákona). Člen, ktorý má pozastavené členstvo sa považuje za neprítomného na rokovaní 
AS PriF UK. 

(5) Spôsob volieb členov AS PriF UK upravuje § 26, ods. 2 zákona a čl. 12 štatútu. 
Organizáciu a postup volieb, prácu volebnej a mandátovej komisie, priebeh 
a vyhodnotenie hlasovania upravujú Zásady volieb do AS PriF UK (ďalej „zásady 
volieb do senátu“). 

(6) Členstvo v akademickom senáte zaniká (podľa § 26 ods. 6 zákona): 

a) skončením funkčného obdobia člena AS PriF UK, 

b) vymenovaním člena AS PriF UK za rektora, prorektora, dekana, prodekana, 
kvestora alebo tajomníka,   

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti AO PriF UK, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS PriF UK, 
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e) skončením štúdia člena študentskej časti AS PriF UK, ak nepožiadal 
o pozastavenie členstva v AS PriF UK (podľa § 26 ods. 8 zákona), 

f) nezapísaním sa na štúdium najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 
uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena 
s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak 
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena AS PriF UK podľa odseku 8, 

i) odvolaním člena AS PriF UK z funkcie príslušnou časťou AO PriF UK v zmysle 
zásad volieb do senátu, 

j) smrťou člena AS PriF UK. 

(7) Ak má člen AS PriF UK v danom akademickom roku dve neospravedlnené absencie, 
PAS o tom informuje príslušnú časť AO PriF UK a môže navrhnúť na zasadnutí 
AS PriF UK jeho odvolanie (v zmysle zásad volieb do senátu). Neúčasť člena AS PriF 
UK sa považuje za neospravedlnenú, ak sa člen AS PriF UK vopred neospravedlní 
predsedovi AS PriF UK minimálne dva dni pred zasadnutím.  

(8) Právoplatné vzdanie sa funkcie člena v AS PriF UK nastáva doručením podpísaného 
listu predmetného člena AS PriF UK o vzdaní sa členstva v AS PriF UK predsedovi AS 
PriF UK. Predsedníctvo AS PriF UK o tom bezodkladne informuje zainteresovaných 
predstaviteľov tej časti AO PriF UK, ktorú abdikujúci člen zastupoval a požiada 
predsedu volebnej a mandátovej komisie o bezodkladné vykonanie doplňujúcej voľby 
(v zmysle zásad volieb do senátu).  

 
 

Čl. 4 
Štruktúra AS PriF UK 

(1) AS PriF UK má túto štruktúru: plénum AS PriF UK, predseda AS PriF UK, 
podpredsedovia AS PriF UK, predsedníctvo AS PriF UK (ďalej „PAS“), stále komisie 
AS PriF UK, dočasné komisie AS PriF UK. 

(2) AS PriF UK si volí predsedu (v zmysle zásad volieb do senátu). Predsedom AS PriF UK 
je vysokoškolský učiteľ alebo výskumný pracovník. Predsedu zastupuje počas 
neprítomnosti ním určený podpredseda AS PriF UK. Rozsah zastupovania určí 
predseda. Ak predseda neurčil pre prípad svojej neprítomnosti podpredsedu, ktorý by ho 
zastupoval, podpredsedu zastupujúceho predsedu a rozsah jeho zastupovania určí PAS. 

(3) Predseda senátu reprezentuje AS PriF UK navonok. Zvoláva a riadi schôdze PAS 
a zasadnutia AS PriF UK. Oznamuje zvolanie senátu a jeho rozhodnutia dekanovi.  

(4) Predsedníctvo AS PriF UK tvoria okrem predsedu AS PriF UK aj podpredsedovia AS 
PriF UK, ostatní predsedovia stálych komisií AS PriF UK, tajomník PAS a ďalší člen 
študentskej časti AS PriF UK. 

(5) AS PriF UK má dvoch podpredsedov. Prvého podpredsedu zvolí zamestnanecká časť 
AS PriF UK z predsedov stálych komisií AS PriF UK (v zmysle zásad volieb do 
senátu). Druhého podpredsedu a ďalšieho zástupcu v PAS zvolí študentská časť AS PriF 
UK (v zmysle zásad volieb do senátu).  

(6) AS PriF UK volí a odvoláva predsedov stálych komisií. Títo sa automaticky stávajú 
členmi predsedníctva AS PriF UK. Ak sa stane predsedom niektorej zo stálych komisií 
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predseda AS PriF UK alebo podpredseda volený študentskou časťou AS PriF UK, 
príslušná komisia nominuje svojho zástupcu v predsedníctve. 

(7) Tajomníka určuje predseda AS PriF UK z členov AS PriF UK. 

(8) PAS zvoláva zhromaždenie akademickej obce PriF UK (ďalej „AO PriF UK“) po 
prerokovaní s vedením PriF UK podľa potreby.  

(9) Návrh na odvolanie predsedu AS PriF UK podáva písomne minimálne jedna tretina 
všetkých členov AS PriF UK. Na odvolanie predsedu AS PriF UK po predložení 
takéhoto návrhu a jeho prerokovaní v pléne AS PriF UK je potrebná trojpätinová 
väčšina všetkých členov AS PriF UK. Rokovanie AS PriF UK v tomto prípade vedie 
podpredseda, ktorého určí PAS. 

 
 

Čl. 5 
Stále komisie AS PriF UK 

(1) AS PriF UK zriaďuje ako svoje poradné orgány štyri stále komisie. Sú to: volebná 
a mandátová komisia, legislatívna komisia, pedagogická komisia, komisia pre rozpočet 
a hospodárenie. 

(2) Každý člen AS PriF UK sa prihlási minimálne do jednej zo stálych komisií. Člen AS 
PriF UK môže pracovať súčasne vo viacerých stálych komisiách. Je prípustné, aby sa 
oblasti činností jednotlivých komisií navzájom prekrývali. 

(3) Na čele stálej komisie je predseda, ktorého voľbu upravujú zásady volieb do senátu. 
Činnosť komisií AS PriF UK v čase medzi zasadnutiami AS PriF UK riadi a koordinuje 
predsedníctvo AS PriF UK (čl. 11 ods. 6 štatútu). 

(4) Ak AS PriF UK neurčí inak, pre zasadnutia komisií platí rovnaký rokovací poriadok ako 
pre zasadnutia AS PriF UK. Zápisnicu zo zasadnutia príslušnej komisie zabezpečuje 
a podpisuje jej predseda alebo poverený člen príslušnej komisie. Pozvánku na 
zasadnutia komisií zasiela predseda AS PriF UK všetkým členom AS PriF UK. 
Členovia AS PriF UK majú právo zúčastňovať sa zasadnutí ktorejkoľvek komisie AS 
PriF UK. V prípade, že člen AS PriF UK nie je členom danej komisie, nemá právo 
hlasovať v danej komisii. Zasadnutia komisií AS PriF UK sú verejné, ak o tom predseda 
príslušnej komisie nerozhodne inak. 

(5) Základné funkcie jednotlivých komisií sú najmä: 

a)  Volebná a mandátová komisia organizuje voľby členov AS PriF UK, voľby 
zástupcov PriF UK do AS UK, voľby zástupcu do Rady vysokých škôl za 
PriF UK, organizačne zabezpečuje tajné hlasovania prebiehajúce v AS PriF UK. 

b)  Komisia pre rozpočet a hospodárenie sa zaoberá hospodárením PriF UK,  
posudzuje a prerokúva návrh zásad ročného rozdelenia štátnej dotácie fakulty, 
a výročnú správu o hospodárení PriF UK, kontroluje nakladanie s finančnými 
prostriedkami PriF UK a pripravuje formulácie uznesení a odporúčania na 
rokovanie AS PriF UK v tejto oblasti. 

c)  Pedagogická komisia pripomienkuje a prerokúva návrhy študijných programov, 
pripomienkuje legislatívne dokumenty súvisiace s pedagogickou činnosťou na 
PriF UK.  

d)  Legislatívna komisia posudzuje funkčnosť a súlad štatútu a jeho príloh s platnou 
legislatívou, ďalších vnútorných predpisov PriF UK a navrhuje ich zmeny. 
Posudzuje právne problémy súvisiace s formuláciami uznesení AS PriF UK.  
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(6) Každá stála komisia môže navrhnúť PAS zriadenie expertných komisií, resp. svoje 
rozšírenie aj o nečlenov AS PriF UK. PAS môže poveriť ľubovoľného pracovníka 
PriF UK prácou v niektorej z komisií AS PriF UK, pokiaľ s tým súhlasí jeho 
nadriadený. Príslušné pracovisko musí zohľadňovať v rámci pracovných povinností 
plnenie úloh, ktoré tomuto pracovníkovi vyplývajú z práce v komisii. Poverenie 
zamestnanca PriF UK – nečlena AS PriF UK prácou v komisii musí byť limitované 
časovo alebo rozsahom konkrétnej práce. 

 
 

Čl. 6 
Dočasné komisie AS PriF UK 

(1) AS PriF UK zriaďuje podľa potreby dočasné komisie.  

(2) Dočasné komisie vznikajú účelovo na vymedzenú dobu pre potreby riešenia určitého 
problému. Členov dočasných komisií navrhujú a schvaľujú členovia AS PriF UK. Po 
vytvorení dočasnej komisie na návrh členov komisie AS PriF UK volí a odvoláva jej 
predsedu.  

(3) Medzi dočasné komisie patrí napr. revízna komisia, ktorú v prípade potreby vymenúva 
AS PriF UK. Revízna komisia na základe úloh uložených AS PriF UK vykonáva 
šetrenie a predkladá návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. 

 
 

Tretia časť 

Zasadnutia a rokovanie AS PriF UK 
 
 

Čl. 7 
Zasadnutia AS PriF UK 

(1) Senát pracuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné (čl. 16 ods. 1 štatútu). Zasadnutia 
AS PriF UK sú: riadne, mimoriadne a slávnostné. 

(2) Na prvom zasadnutí novozvoleného AS PriF UK si AS PriF UK zvolí svoje orgány 
(v zmysle čl. 4 a čl. 5 tohto RP). Do ustanovenia predsedníctva novozvoleného AS PriF 
UK svoje funkcie vykonáva doterajšie predsedníctvo AS PriF UK. Prvé zasadnutie 
novozvoleného AS PriF UK vedie do zvolenia nového predsedu AS PriF UK predseda 
volebnej a mandátovej komisie, ktorá riadila voľby do AS PriF UK. 

(3) Zasadnutia AS PriF UK sa konajú najmenej štyrikrát za akademický rok. Na zasadnutia 
AS PriF UK sú pozývaní dekan, prodekani a tajomník a zástupcovia PriF UK v AS UK.  

(4) Zasadnutia AS PriF UK zvoláva predseda AS PriF UK. Predseda AS PriF UK je 
povinný do 14 dní zvolať zasadnutie AS PriF UK (podľa čl. 16 ods. 3 štatútu a § 26 ods. 
2 zákona) na návrh:  

a) najmenej jednej tretiny jeho členov, 

b) predsedníctva AS PriF UK, 

c) dekana, 

d) rektora, 

e) nadpolovičnej väčšiny zamestnaneckej časti AS PriF UK, 

f) nadpolovičnej väčšiny študentskej časti AS PriF UK.  
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(5) Zasadnutie prebieha podľa schváleného programu zasadnutia AS PriF UK. 

(6) Súčasťou programu každého zasadnutia AS PriF UK sú rokovacie body: otvorenie, 
voľba návrhovej komisie a záver. 

(7) Súčasťou riadneho zasadnutia AS PriF UK sú navyše tieto rokovacie body: schválenie 
programu zasadnutia, informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK a bod 
rôzne.  

(8) Návrhy a podnety na zostavenie programu rokovania AS PriF UK môžu predkladať 
členovia AS PriF UK, dekan PriF UK, prodekani PriF UK, predsedovia komisií AS PriF 
UK a zástupcovia študentskej časti AS PriF UK. Návrhy na zostavenie programu 
a podkladové materiály k nim predkladá navrhovateľ v písomnej forme, najneskôr 
8 pracovných dní pred dňom príslušného zasadnutia AS PriF UK, predsedovi AS PriF 
UK. Návrh programu zasadnutia AS PriF UK predkladá PAS tak, aby členovia AS PriF 
UK boli oboznámení s navrhovanými bodmi programu, ako aj so súvisiacimi 
podkladovými materiálmi, najmenej 7 pracovných dní pred zasadnutím AS PriF UK. 
Nedodržanie tejto lehoty môže byť dôvodom na stiahnutie navrhovaného bodu 
z rokovania pri hlasovaní o programe na začiatku zasadnutia AS PriF UK.  

(9) Na príprave programu a podkladových materiálov na zasadnutie AS PriF UK 
spolupracuje PAS s komisiami AS PriF UK, prípadne s expertmi, ktorí nie sú členmi 
AS PriF UK.  

(10) Pripomienky k podkladovým materiálom pripraveným na zasadnutie AS PriF UK sa 
v písomnej forme zhromažďujú u predsedov príslušných komisií, príp. u poverených 
členov príslušných komisií. Príslušná komisia AS PriF UK vypracuje písomné 
stanovisko k danému materiálu vzťahujúcemu sa k určitému bodu programu a pripraví 
návrh znenia uznesenia. 

(11) Návrhová komisia kontroluje zhodu schválených uznesení s textom ich návrhov 
a registruje uznesenia sformulované a prijaté na zasadnutí AS PriF UK. Podpisom 
členovia návrhovej komisie potvrdzujú zhodu prijatého textu uznesení s textom 
uvedeným v zápisnici zo zasadnutia AS PriF UK. 

(12) V bode rôzne môžu členovia AS PriF UK, alebo hostia, ak AS PriF UK hlasovaním 
vysloví súhlas s ich vystúpením, podať informácie, ktoré považujú za dôležité, prípadne 
o chystaných aktivitách týkajúcich sa činnosti AS PriF UK. 

(13) Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK vyhlasuje predseda AS PriF UK vtedy, ak o to 
požiada dekan fakulty, alebo ak o tom rozhodne PAS v prípade naliehavej situácie 
nestrpiacej odklad. Pri mimoriadnom a slávnostnom rokovaní AS PriF UK sa okrem 
rokovacích bodov, ktoré sú súčasťou každého zasadnutia AS PriF UK, prerokováva iba 
ten bod programu, pre ktorý tieto rokovania boli zvolané. O programe týchto rokovaní 
AS PriF UK nehlasuje. 

(14) AS PriF UK sa uznáša o svojich uzneseniach formou hlasovania na zasadnutiach 
AS PriF UK. 

(15) Definitívnu formuláciu uznesenia AS PriF UK môže dopracovať návrhová komisia na 
základe predloženého písomného podkladu na rokovanie, alebo doplňujúcich 
a pozmeňujúcich návrhov prednesených v rozprave na zasadnutí. 

(16) PAS vo výnimočných prípadoch odsúhlasuje predbežné odporúčania, ktoré slúžia 
vedeniu PriF UK na orientáciu pri vlastnom operatívnom rozhodovaní, predbežné 
odporúčanie musí byť dodatočne prerokované na zasadnutí AS PriF UK. 
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Čl. 8 
Priebeh zasadnutia AS PriF UK 

(1) Zasadnutie AS PriF UK vedie predseda alebo poverený člen predsedníctva AS PriF UK 
(ďalej „predsedajúci“). 

(2) Pred začiatkom zasadnutia AS PriF UK zvolí plénum členov návrhovej komisie. 
Jedným členom návrhovej komisie je člen študentskej časti AS PriF UK.  

(3) Predsedajúci predloží návrh programu zasadnutia na schválenie členom AS PriF UK. 
O zmenách programu navrhnutých v tomto bode sa hlasuje zvlášť. Body rokovania sa 
preberajú v poradí uvedenom v schválenom programe. 

(4) Na začiatku zasadnutia AS PriF UK zhrnie predsedajúci body, ku ktorým boli v zmysle 
čl. 7, ods. 9 predložené podkladové materiály. Pred prerokovaním určitého bodu 
schváleného programu, je možné zmeniť procedurálne pravidlá (čl. 7), ak za ne hlasuje 
nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK. 

(5) Rokovanie na zasadaní AS PriF UK sa spravidla deje formou rozpravy, pričom sa 
dodržiavajú nasledujúce pravidlá: 

a) Rozpravu k návrhu uznesenia zahajuje navrhovateľ, ktorý rokovací bod navrhol 
a uvedie fakty podporujúce schválenie uznesenia. 

b) Následne vystúpi predseda príslušnej komisie, alebo jeho zástupca a prednesie 
stanovisko komisie. 

c) V ďalšom priebehu rozpravy má k prerokúvanému návrhu uznesenia právo 
vystúpiť s diskusným príspevkom, faktickou poznámkou, doplňujúcim 
a pozmeňujúcim návrhom každý člen AS PriF UK.  

d) Člen AS PriF UK prednáša návrh(y) spravidla zo svojho miesta a vždy je potrebné 
rešpektovať pokyny predsedajúceho. 

e) Členovia AO PriF UK, nečlenovia AS PriF UK majú právo zapojiť sa do 
rokovania AS PriF UK, ale svoje návrhy a odôvodnenia môžu predniesť až po 
tom, ako nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK vyjadrí súhlas 
s ich vystúpením. 

f) Zástupcovia PriF UK v AS UK, RVŠ SR (Rada vysokých škôl), ŠRVŠ SR 
(Študentská rada vysokých škôl) majú právo zapojiť sa do rokovania AS PriF UK 
bez predchádzajúceho súhlasu AS PriF UK s ich vystúpením. 

g) Členovia AO PriF UK, nečlenovia AS PriF UK, môžu bez predchádzajúceho 
súhlasu členov AS PriF UK potvrdeného hlasovaním, zodpovedať na otázky 
členov AS PriF UK. 

h) Predsedajúci má právo odobrať členovi AS PriF UK slovo, ak sa príspevok 
nevzťahuje na prerokovávaný bod, alebo porušuje požadovanú vecnosť alebo 
stručnosť. Takto prerušené vystúpenie môže pokračovať, ak za to na žiadosť člena 
AS PriF UK hlasuje väčšina prítomných členov AS PriF UK. 

i) Počas rozpravy môže člen AS PriF UK navrhnúť stiahnutie bodu rokovania 
z programu. O návrhu sa hlasuje ihneď.  

j) Člen AS PriF UK môže navrhnúť prerušenie rokovania o bode programu, aby 
k nemu zaujala stanovisko komisia AS PriF UK, prípadne iný orgán PriF UK 
alebo UK. O návrhu sa hlasuje ihneď. 

k) Rozpravu ukončí predsedajúci zasadnutia, ak už k danému bodu nie sú žiadne 
pripomienky. Rozprava môže byť znovu otvorená, iba ak o to požiada 
nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK hlasovaním. 

l) Po ukončení rozpravy nasleduje hlasovanie o uznesení o danom bode programu 
a o pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch k nemu. Navrhované uznesenie 
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možno pozmeniť návrhmi predkladateľa alebo členmi AS PriF UK. 
O pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje v obrátenom poradí, ako boli navrhnuté. 
Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch, nakoniec o uznesení ako celku. Ak 
sa neprijme ani jeden pozmeňovací návrh, hlasuje sa o pôvodnom znení uznesenia. 
Uznesenie je prednesené členom návrhovej komisie alebo predsedajúcim 
zasadnutia. 

m) Návrh, ktorý nebol hlasovaním AS PriF UK schválený, môže jeho predkladateľ 
predložiť v novej podobe najskôr na najbližšom zasadnutí AS PriF UK. 

(6) Možnosť nového prerokúvania už schváleného rozhodnutia na základe návrhu člena 
AS PriF UK musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK. 

(7) Predsedajúci zasadnutia AS PriF UK má možnosť zasiahnuť do rokovania o danom 
bode jedine vo forme: usmerňujúcich pripomienok, udeľovania slova, prerušenia 
rokovania o probléme, návrhu o hlasovaní, návrhu o presunutí do komisie, prednesenia 
výslednej formulácie uznesenia, prípadne ďalších zásahov slúžiacich na efektívne 
vedenie rokovania.  

(8) Termín a program rokovania, texty uznesení a výsledky hlasovania, rovnako ako počet 
prítomných a mená predsedajúceho zasadnutia, návrhovej komisie obsahuje zápisnica 
z rokovania. Zápisnicu pripravuje tajomník, podpisuje predseda AS PriF UK a overuje 
návrhová komisia. 

(9) Člen AS PriF UK, ktorého návrh v hlasovaní neprešiel má právo požiadať o uvedenie 
jeho návrhu do zápisnice. Jeho žiadosti musí byť vyhovené. 

(10) Návrhová komisia je zodpovedná za znenie uznesení v zápisnici k jednotlivým bodom 
programu. Každá zápisnica zo zasadnutia AS PriF UK musí byť podpísaná všetkými 
členmi návrhovej komisie AS PriF UK a overená predsedom AS PriF UK. 

(11) Zápisnica je najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zasadnutia AS PriF UK 
sprístupnená na internetovej stránke PriF UK a na informačnej tabuli AS PriF UK. 
Originál zápisnice je uložený v archíve AS PriF UK. Rozhodnutia AS PriF UK 
nadobúdajú platnosť ihneď po podpísaní zápisnice všetkými členmi návrhovej komisie. 
Námietka člena AS PriF UK voči zneniu zápisnice odoslaná do 10 dní po dátume 
zverejnenia zápisnice musí byť zaregistrovaná a zahrnutá do programu nasledujúceho 
zasadnutia AS PriF UK. Závažnosť námietky a jej implikácie pre činnosť medzi 
zasadnutiami AS PriF UK posudzuje PAS. 

 
 

Čl. 9 
Hlasovanie v AS PriF UK 

(1) AS PriF UK sa uznáša o svojich uzneseniach formou hlasovania na zasadnutiach 
AS PriF UK. AS PriF UK je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov AS PriF UK (čl. 16 ods. 5 štatútu). 

(2) Uznesenie je platné, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov 
AS PriF UK, okrem prípadov uvedených v štatúte a v tomto rokovacom poriadku. 

(3) V prípade prijímania uznesenia týkajúceho sa Štatútu PriF UK a Rokovacieho poriadku 
AS PriF UK je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS PriF UK. V prípade 
prijímania uznesenia týkajúceho sa Organizačného poriadku AS PriF UK je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov AS PriF UK. 
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(4) V prípade prijímania uznesenia bezprostredne sa týkajúceho študentov (študijný 
a skúšobný poriadok fakulty, zásady prijímacieho pokračovania, materiály týkajúce sa 
poplatkov za štúdium, ap.) môže člen študentskej časti AS PriF UK požiadať 
o samostatné hlasovanie študentskej časti AS PriF UK. Ak bude na zasadnutí prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov študentskej časti AS PriF UK a zároveň aspoň 
dve tretiny prítomných členov študentskej časti AS PriF UK budú proti prijatiu návrhu 
uznesenia, o návrhu uznesenia v predloženej forme sa nebude hlasovať. V prípade, že na 
zasadnutí AS PriF UK nebude prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 
študentskej časti AS PriF UK a zároveň aspoň jedna tretina všetkých členov študentskej 
časti AS PriF UK navrhne uznesenie odmietnuť, nebude návrh uznesenia prijatý. 
V takomto prípade však môže dať predseda AS PriF UK o návrhu uznesenia hlasovať 
a návrh uznesenia bude prijatý, ak za neho bude hlasovať nadpolovičná väčšina 
všetkých členov AS PriF UK. 

(5) AS PriF UK sa v personálnych otázkach uznáša tajným hlasovaním (v zmysle § 9 ods. 2 
a § 27 ods. 2 zákona) a o ostatných rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní 
v danej veci rozhodne. Ak požiada ktorýkoľvek člen AS PriF UK o tajné hlasovanie 
v ktorejkoľvek otázke, AS PriF UK vo verejnom hlasovaní rozhodne o prijatí tohto 
návrhu. 

(6) Ak je hlasovanie verejné, hlasuje sa zdvihnutím ruky. Ak je hlasovanie tajné, hlasuje sa 
hlasovacími lístkami.  

(7) Na účely tajného hlasovania PAS zabezpečí prípravu hlasovacích lístkov. Pred 
vykonaním hlasovania predsedajúci poučí členov AS PriF UK o spôsobe hlasovania 
a platnej úprave hlasovacieho lístka. Upravený hlasovací lístok vloží člen AS PriF UK 
do urny. 

(8) Počet prítomných členov AS PriF UK určuje prezenčná listina. V prípade potreby je 
možné overiť počet prítomných členov aj pred hlasovaním na zasadnutí AS PriF UK.  

(9) Na účely zistenia počtu prítomných členov AS PriF UK pred hlasovaním a spočítavania 
hlasov určí predsedajúci AS PriF UK skrutátorov.  

(10) Každý člen AS PriF UK prítomný na hlasovaní má právo hlasovať a ak toto právo 
nevyužije, považuje sa to za zdržanie v hlasovaní. Pri hlasovaní sa počíta počet hlasov 
za a proti. Počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania sa dopočíta k počtu prítomných 
členov AS PriF UK. 

(11) Po ukončení hlasovania, alebo po zistení výsledkov hlasovania vyhlási predsedajúci 
výsledok tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh, proti návrhu a počet 
členov AS PriF UK, ktorí sa zdržali hlasovania, v prípade tajného hlasovania aj počet 
neplatných hlasov. Oznámi tiež, čí predložený návrh bol schválený alebo nebol 
schválený. 

 
 

Čl. 10 
Zasadnutia komisií AS PriF UK a ich priebeh 

(1) Zasadnutia komisií AS PriF UK sú verejné. Ak o tom na návrh predsedu príslušnej 
komisie rozhodne väčšina členov komisie, je zasadnutie uzavreté.  

(2) Zasadnutie komisie AS PriF UK je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov komisie AS PriF UK. K prijatiu uznesenia je nutný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov príslušnej komisie. 
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(3) Zasadnutie vedie predseda komisie. Počas neprítomnosti predsedu komisie, predseda 
komisie alebo PAS poverí iného člena komisie vedením zasadnutia. Program zasadnutia 
musí byť členom komisie oznámený najneskôr 3 dni pred zasadnutím. Súčasťou 
oznámenia programu je dodanie materiálov pre rokovanie. 

 
 

Čl. 11 
Administratíva AS PriF UK 

(1)  Za zabezpečovanie organizačných a administratívnych prác spojených s činnosťou 
AS PriF UK zodpovedá tajomník AS PriF UK. Predsedovi AS PriF UK tajomník 
zodpovedá najmä za: 

a) organizačné zabezpečenie prípravy zasadnutí a za záznam priebehu zasadnutí, 
b) vyhotovenie zápisu zo zasadnutí, 
c) vedenie evidencie zápisníc AS PriF UK a zápisníc komisií AS PriF UK, 
d) evidenciu členov AS PriF UK, ich funkčného obdobia a ich účasti na činnosti 

AS PriF UK, 
e) sledovanie súladu činnosti AS PriF UK s právnymi normami a upozornenie 

predsedu AS PriF UK na prípadne rozpory v tomto smere, 
f) vedenie evidencie schválených znení štatútu v písomnej a elektronickej forme, 
g) vedenie archívu a dokumentácie o činnosti AS PriF UK, 
h) evidenciu a vybavovanie korešpondencie AS PriF UK. 

(2) Korešpondenciu AS PriF UK podpisuje predseda AS PriF UK, v prípade jeho 
neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda AS.  

 
 

Štvrtá časť 

Kontrola činnosti AS PriF UK 
 
 

Čl. 12 
Kontrola činnosti členov AS PriF UK 

(1) AS PriF UK predkladá AO PriF UK správu o svojej činnosti raz za rok (ďalej len 
„správu“) v zmysle § 27, ods. 1, písm. l) zákona. Správu predkladá spravidla do konca 
februára nasledujúceho kalendárneho roku a vždy pred uplynutím svojho funkčného 
obdobia.  

(2) Predkladanú správu prerokúva a schvaľuje AS PriF UK na svojom riadnom zasadaní. 
 
 

Piata časť 

Spolupráca AS PriF UK 
 
 

Čl. 13 
Spolupráca AS PriF UK s inými orgánmi a osobami 

(1) AS PriF UK si môže vyžiadať stanovisko orgánu UK, fakulty, katedier alebo pracovísk 
fakulty (čl. 17 ods. 1 štatútu). 
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(2) AS PriF UK má právo oboznamovať sa so závermi z rokovaní Kolégia dekana PriF UK 
a Vedeckej rady PriF UK (čl. 17 ods. 2 štatútu). 

 
 

Šiesta časť 

Záverečné ustanovenia 
 
 

Čl. 14 
Záverečné ustanovenia 

(1) Člen AS PriF UK udržiava pravidelný kontakt s členmi tej časti AO PriF UK, ktorú 
zastupuje, ako aj so všetkými ostatnými členmi AO PriF UK, ktorí o to prejavia záujem. 

(2) Člen AS PriF UK je povinný pri uplatňovaní svojich práv a pri vykonávaní svojich 
povinností člena AS PriF UK rešpektovať v styku s ostatnými pracovníkmi a študentmi 
PriF UK nielen platné právne predpisy, ale aj dbať o to, aby svojím zasahovaním 
nespôsoboval narušenie fungovania PriF UK. 

(3) Ak niektorý člen AS PriF UK nebol dokázateľne na riadne zasadnutie pozvaný, môže 
napadnúť platnosť uznesení prijatých na tom zasadaní. Účinnosť takýchto uznesení bude 
na písomnú žiadosť nepozvaného člena (adresovanú predsedovi AS PriF UK) 
pozastavená, pokiaľ PAS nerozhodne inak. 

(4) AS PriF UK môže schváliť zmeny v tomto rokovacom poriadku dvojtretinovou 
väčšinou všetkých členov AS PriF UK na svojom riadnom zasadnutí. 

(5) Na porušenie tohto RP má povinnosť upozorniť PAS každý člen AS PriF UK čo najskôr 
po jeho zistení. V priebehu rokovania členovia AS PriF UK upozorňujú na porušenie RP 
vo forme "faktickej pripomienky". Člen AS PriF UK má právo žiadať o hlasovanie na 
zasadnutí AS PriF UK o menovitom zachytení porušenia RP v zápisnici. 

(6) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku strácajú platnosť a účinnosť 
všetky doterajšie rokovacie poriadky, najmä Rokovací poriadok AS PriF UK zo dňa 
24.11.2006. 

(7) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
v AS PriF UK. 

(8) Tento rokovací poriadok bol schválený AS PriF UK dňa 24.2.2012. 

(9) Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku AS PriF UK bol schválený AS PriF UK dňa 
13. 12. 2013. 

(10) Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku AS PriF UK nadobudol platnosť a účinnosť dňom 
jeho schválenia v AS PriF UK. 

 
 
 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
predseda AS PriF UK 


