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Rok 2013 



Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 
„AS PriF UK“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 
o vysokých školách“) schválil dňa 13. 12. 2013. Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 
Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej „RP“). 
 
Rokovací poriadok AS PriF UK sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V čl. 2 ods. 2 sa na konci dopĺňa veta „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).“. 

2. V čl. 3 ods. 3 sa v poslednej vete nahrádza výraz „§ 8“ výrazom „§ 26“ a na konci sa 
dopĺňa veta „V prípade člena študentskej časti AS PriF UK môže na uvoľnené miesto 
nastúpiť náhradník (v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK).“. 

3. Čl. 3 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 

„(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.“. 

4. Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 6. 

5. V čl. 3 ods. 6 znie: 

„(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, 

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.“. 
 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS PriF UK. 


