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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (ďalej aj "fakulta" alebo 

"PriF UK") vydáva po schválení v Akademickom senáte PriF UK (ďalej aj "AS PriF UK"  

alebo "akademický senát fakulty") v súlade s § 33 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Rokovací poriadok Akademického senátu 

PriF UK (ďalej aj „rokovací poriadok“), ktorý nadobudol platnosť 9. 11. 2018 a účinnosť 

dňom 12. 12. 2018. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Tento rokovací poriadok upravuje spôsob ustanovenia a pôsobnosť orgánov 

akademického senátu, prípravu a zvolávanie zasadnutí, priebeh rokovania, spôsob 

prijímania uznesení akademického senátu a jeho kolektívnych orgánov, organizačno-

technické zabezpečenie činnosti akademického senátu, ako aj ďalšie pravidlá, 

upravujúce organizáciu a činnosť akademického senátu.  

(2) Rokovací poriadok je záväzný pre členov akademického senátu, členov orgánov 

akademického senátu a hostí prítomných na zasadnutiach akademického senátu a jeho 

kolektívnych orgánov. 

Čl. 2 

Práva a povinnosti členov akademického senátu fakulty 

(1)  Akademický senát fakulty je najvyšším orgánom samosprávy PriF UK, jeho pôsobnosť 

upravuje zákon o vysokých školách
1
. 

(2) Akademický senát fakulty a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej 

obci PriF UK. Pri výkone svojej funkcie sú členovia akademického senátu fakulty 

viazaní len svojim svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými 

predpismi Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj "univerzita" alebo "UK") 

a fakulty, pričom dbajú na záujmy fakulty ako celku.
2
 

(3) Výkon funkcie člena akademického senátu fakulty je nezastupiteľný.
3
 

(4) Základnými právami člena akademického senátu fakulty sú najmä:
4
  

a) právo predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu fakulty, 

b) právo vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, o ktorých akademický senát fakulty 

rokuje, 

c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach akademického senátu fakulty 

vysvetlenia od dekana, prodekanov a tajomníka vo veciach patriacich do ich 

právomoci, 

                                                 
1
 § 27 zákona o vysokých školách. 

2
 Čl. 11 ods. (2) Štatútu PriF UK. 

3
 Čl. 14 ods. (4) Štatútu PriF UK. 

4
 Čl. 13 ods. (5) štatútu PriF UK. 
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d) právo vzdať sa funkcie člena akademického senátu fakulty.  

(5) Základnou povinnosťou člena akademického senátu fakulty je zúčastňovať sa na práci 

akademického senátu fakulty ako celku i na práci jeho orgánov. Ak sa nemôže zúčastniť 

na zasadnutí akademického senátu fakulty alebo jeho orgánu, ktorého je členom, alebo 

zasadnutie predčasne opustí, je povinný sa vopred ospravedlniť predsedovi 

akademického senátu fakulty.
5
 

(6) Fakulta pri plnení pracovných povinností alebo študijných povinností zohľadňuje 

členovi akademického senátu fakulty plnenie úloh vyplývajúcich z tejto funkcie. Fakulta 

nesmie postihovať členov akademického senátu fakulty a iné osoby v súvislosti 

s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre akademický senát fakulty.
6
 

 

DRUHÁ ČASŤ 

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY 

Čl. 3 

Zvolávanie a príprava ustanovujúceho zasadnutia 

(1) Prvé zasadnutie akademického senátu fakulty v novom funkčnom období (ďalej len 

„ustanovujúce zasadnutie“) zvoláva predseda Volebnej a mandátovej komisie 

AS PriF UK tak, aby sa uskutočnilo medzi prvým a desiatym dňom od začiatku plynutia 

funkčného obdobia členov akademického senátu zvolených vo všeobecných voľbách.
7
 

(2) Ak predseda Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK zvolanie ustanovujúceho 

zasadnutia odmietne alebo ho nezvolá v lehote podľa odseku 1, ustanovujúce zasadnutie 

bezodkladne zvolá vekovo najstarší člen akademického senátu fakulty v novom 

funkčnom období. 

(3) Organizačnú prípravu ustanovujúceho zasadnutia zabezpečuje Volebná a mandátová 

komisia AS PriF UK v spolupráci s tajomníkom akademického senátu fakulty. 

Čl. 4 

Priebeh ustanovujúceho zasadnutia 

(1) Ustanovujúce zasadnutie otvorí a do zvolenia nového predsedu akademického senátu 

fakulty vedie odstupujúci predseda alebo iný poverený člen odstupujúcej Volebnej 

a mandátovej komisie AS PriF UK. 

(2) Na programe ustanovujúceho zasadnutia sú najmä voľby orgánov akademického senátu 

fakulty, ktoré riadi odstupujúca Volebná a mandátová komisia AS PriF UK. 

(3) Na ustanovujúcom zasadnutí si akademický senát fakulty volí svoje orgány. Do 

ustanovenia predsedníctva novozvoleného AS PriF UK svoje funkcie vykonáva 

doterajšie Predsedníctvo AS PriF UK (ďalej aj „PAS“). 

 

 

                                                 
5
 Čl. 13 ods. (6) Štatútu PriF UK. 

6
 Čl. 13 ods. (7) Štatútu PriF UK. 

7
 Čl. 13 ods. (2) Štatútu PriF UK. 
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TRETIA ČASŤ 

ORGÁNY AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY A ICH PÔSOBNOSŤ 

Čl. 5 

Orgány akademického senátu fakulty 

(1) Orgánmi akademického senátu fakulty sú predseda AS PriF UK, podpredsedovia 

AS PriF UK, Predsedníctvo AS PriF UK, stále komisie AS PriF UK a dočasné komisie 

AS PriF UK.
8
 

(2) Funkčné obdobie orgánov akademického senátu fakulty je zhodné s funkčným obdobím 

členov akademického senátu fakulty.
9
 

(3) Výkon funkcie predsedu AS PriF UK, podpredsedu AS PriF UK, člena PAS, predsedu 

stálej komisie a predsedu dočasnej komisie sa skončí: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) zánikom členstva v akademickom senáte fakulty, 

c) vzdaním sa funkcie, 

d) odvolaním. 

(4) Predseda AS PriF UK, podpredsedovia AS PriF UK, predseda a členovia Volebnej 

a mandátovej komisie AS PriF UK ostávajú vo funkcii aj po uplynutí ich funkčného 

obdobia, kým akademický senát nezvolí príslušné nové orgány AS PriF UK. 

(5) Predseda AS PriF UK, podpredseda AS PriF UK, člen PAS, predseda stálej komisie 

a predseda dočasnej komisie sa môžu môže vzdať funkcie: 

a) ústnym vyhlásením do zápisnice na zasadnutí akademického senátu fakulty, 

b) ústnym vyhlásením do zápisnice na zasadnutí PAS, 

c) písomným vyhlásením v listinnej podobe adresovaným predsedovi akademického 

senátu fakulty, predseda akademického senátu fakulty adresuje písomné 

vyhlásenie predsedovi Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK. 

(6) Funkcií podľa odseku 5 sa nemožno vzdať so spätnou účinnosťou, vyhlásenie o vzdaní 

sa funkcie nemožno vziať späť. 

(7) Ak nastane spor o niektorú zo skutočností podľa odsekov 2 až 6, o spornej otázke 

rozhodne s konečnou platnosťou Volebná a mandátová komisia AS PriF UK. 

Čl. 6 

Predseda akademického senátu fakulty 

(1) Predseda AS PriF UK je výkonným a reprezentatívnym orgánom akademického senátu 

fakulty. 

(2) Akademický senát fakulty volí predsedu akademického senátu fakulty spomedzi svojich 

členov. Predseda akademického senátu fakulty je vysokoškolský učiteľ alebo výskumný 

pracovník, ktorý je na fakulte zamestnaný na ustanovený týždenný pracovný čas.
10

 

                                                 
8
 Čl. 11 ods. (5) Štatútu PriF UK. 

9
 Čl. 13 ods. (2) Štatútu PriF UK. 

10
 Čl. 11 ods. (5) Štatútu PriF UK. 
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(3) Právo navrhovať kandidáta na funkciu predsedu akademického senátu fakulty má 

ktorýkoľvek člen akademického senátu fakulty. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so 

svojou kandidatúrou. 

(4) Predsedu zastupuje počas neprítomnosti ním určený podpredseda akademického senátu 

fakulty. Rozsah zastupovania určí predseda. Ak predseda neurčil pre prípad svojej 

neprítomnosti podpredsedu, ktorý by ho zastupoval, alebo funkcia predsedu nie je 

obsadená, podpredsedu zastupujúceho predsedu a rozsah jeho zastupovania určí PAS. 

(5) Predseda akademického senátu fakulty najmä: 

a) reprezentuje akademický senát fakulty navonok predovšetkým v styku s inými 

orgánmi akademickej samosprávy PriF UK, vedúcimi zamestnancami PriF UK, 

orgánmi, akademickej samosprávy iných vysokých škôl a ich fakúlt, a ďalšími 

inštitúciami, 

b) zvoláva a vedie zasadnutia akademického senátu fakulty,  

c) podpisuje uznesenia akademického senátu fakulty a zápisnice z jeho zasadnutí, 

d) určuje tajomníka akademického senátu fakulty z členov AS PriF UK, 

e) z titulu svojej funkcie je členom PAS, 

f) zvoláva a vedie zasadnuta PAS, 

g) z titulu svojej funkcie je členom Kolégia dekana, 

h) je prizývaný na zasadnutie Vedenia fakulty, 

i) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát fakulty alebo PAS, 

j) oznamuje zvolanie akademického senátu fakulty a jeho rozhodnutia dekanovi.  

(6) Návrh na odvolanie 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.
11

 

Čl. 7 

Podpredsedovia akademického senátu fakulty 

(1) Akademický senát fakulty má dvoch podpredsedov. Prvého podpredsedu volí 

zamestnanecká časť AS PriF UK z predsedov stálych komisií AS PriF UK (v zmysle 

Zásad volieb do AS PriF UK). Druhého podpredsedu volí študentská časť 

AS PriF UK.
12

  

(2) Právo navrhovať kandidáta na funkciu podpredsedu akademického senátu fakulty má 

ktorýkoľvek člen akademického senátu fakulty. Navrhnutý kandidát musí súhlasiť so 

svojou kandidatúrou. 

(3) Podpredsedovia akademického senátu najmä 

a) zastupujú predsedu akademického senátu v plnení úloh, ktorými ich poverí, 

b) zastupujú predsedu akademického senátu fakulty v čase jeho neprítomnosti alebo 

neobsadenia funkcie predsedu akademického senátu fakulty, 

c) z titulu svojej funkcie sú členmi PAS, 

d) plnia ďalšie úlohy, ktorými ich poverí akademický senát fakuty alebo PAS. 

                                                 
11

 Čl. 7 ods. (7) zásad volieb do senátu. 
12

 Čl. 7 ods. (3) zásad volieb do senátu. 
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Čl. 8 

Predsedníctvo akademického senátu fakulty 

(1) Predsedníctvo AS PriF UK je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom 

akademického senátu fakulty.  

(2) Predsedníctvo AS PriF UK tvoria predseda AS PriF UK, podpredsedovia AS PriF UK, 

predsedovia stálych komisií AS PriF UK, tajomník PAS a ďalší člen volený študentskou 

časťou AS PriF UK. 

(3) PAS môže zriaďovať pracovné skupiny na prípravu zasadnutí akademického senátu 

fakulty, ktoré o svojej činnosti informujú senát.
13

 

(4) Predsedníctvo akademického senátu fakulty najmä: 

a) vykonáva kontrolu plnenia uznesení akademického senátu fakulty, 

b) zabezpečuje prípravu zasadnutí akademického senátu fakulty, 

c) v čase medzi zasadnutiami akademického senátu fakulty riadi prácu komisií, 

d) vyhlasuje deň, čas a miesto konania volieb do akademického senátu fakulty,
14

 

e) podáva návrh na odvolanie člena akademického senátu fkulty,
15

 

f) prerokúva pripomienky a podnety členov akademickej obce UK adresované 

akademickému senátu, 

g) zvoláva zhromaždenie akademickej obce PriF UK po prerokovaní s vedením 

PriF UK podľa potreby. 

h) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí akademický senát.  

(5) Na PAS nie je možné preniesť pôsobnosť, ktorá podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a vnútorných predpisov PriF UK prináleží akademickému senátu fakulty. 

Čl. 9 

Stále komisie akademického senátu fakulty 

(1) Akademický senát fakulty zriaďuje štyri stále komisie ako svoje iniciatívne, poradné 

a kontrolné orgány.  

Sú to:  

a) komisia pre rozpočet a hospodárenie, 

b) legislatívna komisia,  

c) pedagogická komisia,  

d) volebná a mandátová komisia.  

(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 volí a odvoláva akademický senát fakulty.
16

 

                                                 
13

 Čl. 11 ods. (6) Štatútu PriF UK. 
14

 Čl. 4 ods. (2) zásad volieb do senátu. 
15

 Čl. 8 ods. 3 až 5 zásad volieb do senátu. 
16

 Čl. 7 ods. (5) zásad volieb do senátu. 
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(4) Predsedovia stálych komisií sa automaticky stávajú členmi predsedníctva AS PriF UK. 

Ak sa stane predsedom niektorej zo stálych komisií predseda akademického senátu 

fakulty alebo podpredseda volený študentskou časťou AS PriF UK, príslušná komisia 

nominuje svojho zástupcu v PAS. 

(5) Prácu komisií akademického senátu fakulty v čase medzi zasadnutiami akademického 

senátu fakulty riadi a koordinuje predsedníctvo AS PriF UK.
17

 

(6) Ak akademický senát fakulty 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.  

(7) 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.  

(8) 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 Rady vysokých škôl za PriF UK, 

do Študentskej rady vysokých škôl za PriF UK, vykonáva kontrolu mandátov 

a 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 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.  

(9) Každá stála komisia môže navrhnúť PAS zriadenie dočasných 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.  

Čl. 10 

Dočasné komisie akademického senátu fakulty 

(1) Akademický senát fakulty zriaďuje podľa potreby dočasné komisie.  

(2) Dočasné komisie vznikajú účelovo na vymedzenú dobu pre potreby riešenia k 

problému. Členov dočasných komisií navrhujú a schvaľujú členovia AS PriF UK. Po 

vytvorení dočasnej komisie volí a odvoláva jej predsedu na návrh členov komisie AS 

PriF UK.  

 

 

                                                 
17

 Čl. 11 ods. (6) Štatútu PriF UK. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

ZASADNUTIA A ROKOVANIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY 

Čl. 11 

Zasadnutia akademického senátu fakulty 

(1) Akademický senát fakulty pracuje formou zasadnutí, ktoré sú verejné.
18

 Zasadnutia  

akademického senátu fakulty sú riadne, mimoriadne a slávnostné. 

(2) Zasadnutia akademického senátu fakulty sa konajú najmenej štyrikrát za akademický 

rok. Na zasadnutia akademického senátu fakulty sú pozývaní dekan, 

prodekani, tajomník fakulty a zástupcovia fakulty v AS UK, v Rade vysokých škôl 

a v Študentskej rade vysokých škôl.  

(3) Zasadnutia AS PriF UK zvoláva predseda akademického senátu fakulty. Predseda 

akademického senátu fakulty je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní zvolať 

zasadnutie akademického senátu fakulty na návrh:
19

  

a) najmenej jednej tretiny jeho členov, 

b) predsedníctva akademického senátu fakulty, 

c) dekana, 

d) rektora, 

e) nadpolovičnej väčšiny zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty, 

f) nadpolovičnej väčšiny študentskej časti akademického senátu fakulty.  

(4) Zasadnutie akademického senátu fakulty prebieha podľa schváleného programu 

zasadnutia. 

(5) Súčasťou programu každého zasadnutia akademického senátu fakulty sú rokovacie 

body: otvorenie, voľba návrhovej komisie a záver. 

(6) Súčasťou programu riadneho zasadnutia akademického senátu fakulty sú navyše tieto 

rokovacie body: schválenie programu zasadnutia, informácie vedenia PriF UK a otázky 

na vedenie PriF UK a bod rôzne.  

(7) Návrhy a podnety na zostavenie programu rokovania akademického senátu fakulty 

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 

akademického senátu fakulty predsedovi AS PriF UK.  

(8) Návrh programu zasadnutia akademického senátu fakulty predkladá predseda AS PriF 

UK tak, aby členovia AS PriF UK boli oboznámení s programom a podkladmi k 

rokovaniu najmenej 7 pracovných dní pred dňom zasadnutia akademického senátu 

fakulty.
20

 Nedodržanie tejto lehoty môže byť dôvodom na vyradenie navrhovaného 

bodu z rokovania pri hlasovaní o programe na začiatku zasadnutia AS PriF UK. 

V mimoriadnych prípadoch môže predseda akademického senátu fakulty rozhodnúť 

o skrátení uvedenej lehoty. 

                                                 
18

 Čl. 16 ods. (1) Štatútu PriF UK. 
19

 Čl. 16 ods. (3) Štatútu PriF UK. 
20

 Čl. 16 ods. (4) Štatútu PriF UK. 
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(9) Pripomienky k podkladovým materiálom pripraveným na zasadnutie akademického 

senátu fakulty sa v písomnej forme zhromažďujú u predsedov príslušných komisií, príp. 

u poverených členov príslušných komisií. Príslušná komisia akademického senátu 

fakulty vypracuje písomné stanovisko k danému materiálu vzťahujúcemu sa k určitému 

bodu programu a pripraví návrh znenia uznesenia. 

(10) Návrhová komisia kontroluje zhodu schválených uznesení s textom ich návrhov 

a registruje uznesenia sformulované a prijaté na zasadnutí akademického senátu fakulty. 

Podpisom členovia návrhovej komisie potvrdzujú zhodu prijatého textu uznesení 

s textom uvedeným v zápisnici zo zasadnutia akademického senátu fakulty. 

(11) V bode rôzne môžu členovia akademického senátu fakulty, 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. 

(12) Mimoriadne zasadnutie akademického senátu fakulty zvoláva 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 zasadnutí AS PriF UK sa 

okrem rokovacích bodov, ktoré sú súčasťou každého zasadnutia akademického senátu 

fakulty, prerokováva iba tie body programu, pre ktorý tieto rokovania boli zvolané. 

O programe mimoriadneho a slávnostného zasadnutia akademického senátu fakulty sa 

nehlasuje. 

(13) Akademický senát fakulty sa uznáša o svojich uzneseniach formou hlasovania na 

zasadnutiach AS PriF UK. 

(14) 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. 

Čl. 12 

Rokovanie akademického senátu fakulty 

(1) Zasadnutie AS PriF UK vedie predseda alebo poverený člen predsedníctva AS PriF UK 

(ďalej aj „predsedajúci“). 

(2) Pred začiatkom zasadnutia AS PriF UK zvolí plénum troch 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 zasadnutia sa 

prerokúvajú v poradí uvedenom v schválenom programe. 

(4) Rokovanie na zasadaní akademického senátu fakulty 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 akademického senátu fakulty.  
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d) Člen akademického senátu fakulty má právo podať procedurálny návrh týkajúci sa 

časového alebo vecného postupu rokovania o bode programu. Procedurálny návrh 

je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK. 

e) Člen akademického senátu fakulty prednáša návrh(y) spravidla zo svojho miesta 

a vždy je potrebné rešpektovať pokyny predsedajúceho. 

f) Členovia AO PriF UK - nečlenovia AS PriF UK majú právo zapojiť sa do 

rokovania akademického senátu fakulty, ale svoje návrhy a odôvodnenia môžu 

predniesť až po tom, ako nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK 

vyjadrí súhlas s ich vystúpením. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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 nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK. 

j) Počas rozpravy môže člen AS PriF UK navrhnúť stiahnutie bodu rokovania 

z programu. O návrhu sa hlasuje ihneď.  

k) 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. 

l) Rozpravu ukončí predsedajúci zasadnutia, ak už k danému bodu nie sú žiadne 

diskusné príspevky. Rozprava môže byť znovu otvorená, iba ak o to požiada 

nadpolovičná väčšina prítomných členov AS PriF UK hlasovaním. 

m) Po ukončení rozpravy nasleduje hlasovanie o uznesení o danom bode programu 

a o pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch k nemu. Navrhované uznesenie 

možno pozmeniť návrhmi predkladateľa alebo členmi AS PriF UK. 

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje v opačnom poradí, ako boli 

navrhnuté. Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích a doplňujúcich návrhoch, nakoniec 

o uznesení ako celku. Ak sa neprijme ani jeden pozmeňovací a doplňujúci návrh, 

hlasuje sa o pôvodnom znení uznesenia. Uznesenie je prednesené členom 

návrhovej komisie alebo predsedajúcim zasadnutia. 

n) Návrh, ktorý nebol hlasovaním AS PriF UK schválený, môže jeho predkladateľ 

predložiť v novej podobe najskôr na najbližšom zasadnutí AS PriF UK. 

(5) 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.  

(6) Termín a program rokovania, texty uznesení a výsledky hlasovania, rovnako ako počet 

prítomných a mená predsedajúceho zasadnutia, návrhovej komisie obsahuje zápisnica 

zo zasadnutia. Zápisnicu pripravuje tajomník AS PriF UK, podpisuje predseda AS PriF 

UK a overuje návrhová komisia. 



 10 

(7) Člen AS PriF UK, ktorého návrh v hlasovaní neprešiel, má právo požiadať o uvedenie 

jeho návrhu do zápisnice. Jeho žiadosti musí byť vyhovené. 

(8) 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. 

(9) Zápisnica je najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zasadnutia AS PriF UK 

sprístupnená na webovom sídle 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. 13 

Hlasovanie v akademickom senáte fakulty 

(1) Akademický senát fakulty sa uznáša o svojich uzneseniach formou hlasovania na 

zasadnutiach AS PriF UK. Akademický senát fakulty je schopný uznášať sa, ak je na 

zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov akademického senátu fakulty.
21

 

(2) Na platné uznesenie akademického senátu fakulty je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov akademického senátu fakulty, okrem prípadov uvedených 

v štatúte a v tomto rokovacom poriadku
22

. 

(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. 

(4) Na platné uznesenie akademického senátu fakulty o schválení ostatných vnútorných 

predpisov fakulty je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov AS PriF UK. 

(5) Akademický senát fakulty sa v personálnych otázkach uznáša tajným hlasovaním. 

V ostatných prípadoch rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej 

veci rozhodne.
23

 Ak požiada ktorýkoľvek člen AS PriF UK o tajné hlasovanie 

v ktorejkoľvek otázke, akademický senát fakulty 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 volebná a mandátová komisia zabezpečí prípravu 

hlasovacích lístkov. Pred vykonaním hlasovania predseda volebnej a mandátovej 

komisie poučí členov akademického senátu fakulty o spôsobe hlasovania a platnej 

úprave hlasovacieho lístka. Upravený hlasovací lístok vloží člen akademického senátu 

fakulty do urny. 

(8) Počet prítomných členov akademického senátu fakulty určuje prezenčná listina. 

V prípade potreby je možné overiť počet prítomných členov aj pred hlasovaním na 

zasadnutí akademického senátu fakulty.  

                                                 
21

 Čl. 16 ods. (5) Štatútu PriF UK. 
22

 Čl. 16 ods. (6) Štatútu PriF UK. 
23

 § 27 ods. (2) zákona o vysokých školách. 
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(9) Na účely zistenia počtu prítomných členov akademického senátu fakulty pred 

hlasovaním a spočítavania hlasov určí predseda volebnej a mandátovej komisie 

skrutátorov.  

(10) Každý člen akademického senátu fakulty 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 akademického senátu fakulty. 

(11) Po ukončení verejného hlasovania alebo po zistení výsledkov tajného hlasovania vyhlási 

predsedajúci výsledok tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh, proti návrhu 

a počet členov akademického senátu fakulty, ktorí sa zdržali hlasovania, v prípade 

tajného hlasovania aj počet neplatných hlasov. Oznámi tiež, čí predložený návrh bol 

schválený alebo nebol schválený. 

Čl. 14 

Hlasovanie spôsobom per-rollam 

(1) V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda akademického senátu 

fakulty požiadať členov akademického senátu fakulty o prijatie uznesenia mimo 

zasadnutia akademického senátu spôsobom per-rollam. 

(2) Predseda akademického senátu fakulty zašle materiál spolu s návrhom uznesenia 

všetkým členom akademického senátu fakulty v elektronickej podobe a určí lehotu na 

hlasovanie. 

(3) Na prijatie platného uznesenia akademického senátu fakulty sa vyžaduje, aby sa 

hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých členov 

akademického senátu fakulty a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas 

nadpolovičná väčšina členov akademického senátu fakulty zúčastnených na hlasovaní. 

Súhlas v elektronickej forme musí byť bez dôvodných pochybností prejavom vôle člena 

akademického senátu fakulty. 

(4) Z hlasovania spôsobom per-rollam sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje návrh 

uznesenia, výsledky hlasovania a uznesenie, ak bolo prijaté. Zápisnicu podpisuje 

predseda akademického senátu fakulty. Prílohou zápisnice je výpis hlasovania 

jednotlivých členov akademického senátu fakulty. 

(5) Spôsobom per-rollam nemožno hlasovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti 

akademického senátu fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. a) až m) zákona o vysokých 

školách a ďalších otázkach, na ktorých sa akademický senát fakulty uznesie.  

(6) Uznesenie akademického senátu fakulty prijaté spôsobom per-rollam musí byť 

opätovne prerokované a schválené na jeho najbližšom riadnom zasadnutí, inak 

uznesenie stráca platnosť. 

Čl. 15 

Zasadnutia komisií akademického senátu fakulty 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.  
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(2) Zasadnutie komisie akademického senátu fakulty 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. 

(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. 16 

Administratíva AS PriF UK 

(1)  Za zabezpečovanie organizačných a administratívnych prác spojených s činnosťou 

akademického senátu fakulty zodpovedá tajomník akademického senátu fakulty. 

Predsedovi AS PriF UK tajomník zodpovedá najmä za: 

a) organizačné zabezpečenie prípravy zasadnutí a za záznam priebehu zasadnutí, 

b) vyhotovenie zápisnice zo zasadnutí, 

c) vedenie evidencie zápisníc akademického senátu fakulty a zápisníc komisií 

akademického senátu fakulty, 

d) evidenciu členov akademického senátu fakulty, ich funkčného obdobia a ich účasti 

na zasadnutiach akademického senátu fakulty a jeho orgánov, 

e) sledovanie súladu činnosti akademického senátu fakulty 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 akademického senátu fakulty, 

h) evidenciu a vybavovanie korešpondencie akademického senátu fakulty. 

(2) Korešpondenciu akademického senátu fakulty podpisuje predseda akademického senátu 

fakulty, v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený podpredseda 

akademického senátu fakulty.  

 

PIATA ČASŤ 

KONTROLA ČINNOSTI AS PRIF UK 

Čl. 17 

Kontrola činnosti členov AS PriF UK 

(1) Akademický senát fakulty predkladá AO PriF UK správu o svojej činnosti raz za 

kalendárny rok (ďalej len „správa“). Správu predkladá spravidla do konca februára 

nasledujúceho kalendárneho roku a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia.  

(2) Predkladanú správu prerokúva a schvaľuje akademický senát fakulty na svojom riadnom 

zasadaní. 
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ŠIESTA ČASŤ 

SPOLUPRÁCA AS PRIF UK 

Čl. 18 

Spolupráca akademického senátu fakulty s inými orgánmi a osobami 

(1) Akademický senát fakulty si môže vyžiadať stanovisko akademických samosprávnych 

orgánov UK a fakulty, alebo pracovísk fakulty.
24

 

(2) Akademický senát fakulty má právo oboznamovať sa so závermi z rokovaní Vedeckej 

rady PriF UK a Kolégia dekana PriF UK.
25

 

 

SIEDMA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 19 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje Rokovací poriadok 

AS PriF UK zo dňa 24. 2. 2012 v znení jeho dodatkov. 

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS PriF UK 

a účinnosť 12. decembra 2018. 

 

 

 

  

 doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

        predsedníčka AS PriF UK 

  

 

                                                 
24

 Čl. 17 ods. (1) Štatútu PriF UK. 
25

 Čl. 17 ods. (2) Štatútu PriF UK. 


