
Rokovací poriadok Akademického senátu EBF UK 

schválený na zasadnutí AS EBF UK dňa 18.10.2012 

 

čl. 1 

Základné ustanovenie 

Akademický senát fakulty sa riadi vo svojej práci § 26 a § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. (ďalej: 

zákon) a čl. 13 – 19 Štatútu EBF UK. 

 

Čl. 2 

Zasadnutia senátu 

(1) Prvé zasadnutie akademického senátu fakulty zvolá predseda volebnej komisie 

akademického senátu fakulty bezodkladne, ale najneskôr do 1 mesiaca po nadobudnutí 

právoplatnosti výsledku volieb. 

(2) V prípade ukončenia funkcie člena akademického senátu fakulty pred uplynutím 

funkčného obdobia vypíše predseda AS doplňujúce voľby. Funkčné obdobie takto zvoleného 

člena končí uplynutím funkčného obdobia člena akademického senátu, ktorý bol nahradený. 

Termín doplňovacích volieb určuje akademický senát fakulty, a to v lehote najviac jedného 

mesiaca po ukončení funkcie člena akademického senátu. 

 

čl. 3 

(1) Akademický senát fakulty alebo najmenej jedna tretina členov akademickej obce 

môžu navrhnúť odvolanie člena akademického senátu fakulty. Spôsob odvolania je obdobný 

ako voľba člena akademického senátu fakulty. Na odvolanie člena akademického senátu 

fakulty sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 

(2) Ak sa člen akademického senátu fakulty vzdá funkcie člena akademického senátu 

fakulty alebo je z tejto funkcie odvolaný pred uplynutím funkčného obdobia, jeho funkcia sa 

ukončí vyhlásením volebnej komisie akademickej obce fakulty. 

 

čl. 4 

(1) Akademický senát fakulty pracuje formou zasadnutí. Zasadnutia akademického 

senátu fakulty sú verejné, pokiaľ akademický senát fakulty nerozhodne inak. 

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

rok. 

(3) Zasadnutie zvoláva predseda akademického senátu fakulty. Predseda akademického 

senátu fakulty je povinný na žiadosť rektora alebo dekana zvolať bezodkladne, najneskôr však do 

14 dní, zasadnutie akademického senátu fakulty. Taktiež je povinný do 14 dní zvolať zasadnutie 

akademického senátu fakulty na žiadosť najmenej jednej tretiny členov akademického senátu 

fakulty alebo na žiadosť nadpolovičnej väčšiny niektorej komory akademického senátu fakulty. 

(4) S programom a podkladmi rokovania akademického senátu fakulty musia byť jeho 

členovia oboznámení  štandardne cca 7, najmenej však 3 dni pred dňom jeho zasadania. V 

mimoriadnych prípadoch predseda akademického senátu fakulty môže rozhodnúť o upustení od 

uvedenej lehoty. 

 

čl. 5 

(1) Akademický senát fakulty je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná 

nadpolovičná väčšina jeho členov. 

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



väčšiny prítomných členov. V prípade nesúhlasu jednej z komôr akademického senátu fakulty 

s prijatým uznesením, môže táto použiť právo veta. Prípad potom preberá dohodovacia komisia v 

paritnom zastúpení oboch komôr akademického senátu. Členovia dohodovacej komisie môžu 

využiť odborníkov s hlasom poradným. Dohodovacia komisia musí akademickému senátu do 7 

dní predložiť riešenie. Následné uznesenie už nemožno vetovať. 

(3) V prípadoch uvedených v čl. 14 ods. 2 a 3 okrem písm. b) a l) ods.2 a písm. a) a c) 

ods. 3 Štatútu EBF UK je na platné uznesenie senátu fakulty potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných členov AS EBFUK. Voľby dekana sa riadia Čl. 21 tohto Štatútu. 

(4) O uzneseniach, ktoré si nevyžadujú tajné hlasovanie, a ide 

 o vecne jednoduchšie otázky, ktoré nepredpokladajú rozpornú diskusiu alebo  

 b) o otázky, na ktorých riešení týmto spôsobom bola už skôr vyjadrená zhoda na 

zasadnutí AS EBF UK aspoň neformálnym spôsobom (zhoda musí byť zachytená v zápisnici zo 

zasadnutia AS EBF UK), môže predseda AS dať hlasovať spôsobom „per rollam“, t. j. písomne 

(listinnou formou) alebo elektronickou formou. Na takéto platné uznesenie sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS EBF UK. Súhlas v písomnej (listinnej forme) musí 

byť podpísaný členom AS EBF UK. Súhlas v elektronickej forme musí byť bez dôvodných 

pochybností prejavom vôle člena AS EBF UK. Návrh uznesenia, výsledky hlasovania 

a uznesenie, ak bolo prijaté, sú súčasťou zápisnice z nasledujúceho zasadania AS EBF. Prílohou 

zápisnice sú hlasovania jednotlivých členov AS EBF UK v tlačenej podobe. 

5) Hlasovanie „per rollam“ sa uskutoční iba ak nadpolovičná väčšina všetkých členov AS 

EBF UK súhlasí, že o danom uznesení sa bude hlasovať spôsobom „per rollam“. Udelenie 

súhlasu prebieha spôsobom „per rollam“; pri udelení súhlasu sa na ods. 4 pís. a) a b) neprihliada. 

6) Hlasovanie spôsobom „per rollam“ nemožno uskutočniť, ak AS EBF UK 

a) schvaľuje návrh na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie súčastí fakulty, zmenu 

názvu alebo zmenu sídla fakulty,  

b) schvaľuje vnútorné predpisy fakulty, 

c) schvaľuje návrh na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

d) schvaľuje personálne otázky, 

d) schvaľuje návrh rozpočtu EBF UK, 

e) udeľuje súhlas s nakladaním majetku EBF UK  

f) schvaľuje dlhodobý zámer EBF UK, 

 g) schvaľuje výročnú správu o činnosti EBF UK a výročnú správu  o hospodárení EBF UK. 

7) Ak dekan nesúhlasí s uznesením akademického senátu fakulty, oznámi to písomne 

predsedovi akademického senátu fakulty s odôvodnením a požiada, aby akademický senát 

fakulty o takejto veci rokoval znova za jeho prítomnosti. Na prijatie rozhodnutia v takejto veci 

je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu fakulty na 

základe tajného hlasovania. 

 

čl. 6 

(1) Akademický senát fakulty sa skladá z dvoch častí: časti zamestnancov a časti 

študentov. Členmi časti zamestnancov sú členovia akademického senátu fakulty z radov 

zamestnancov. Členmi časti študentov sú členovia akademického senátu fakulty z radov 

študentov. Časť študentov si na svoje zasadnutia môže prizvať zástupcov študentského 

parlamentu fakulty. 

(2) Na čele každej časti je predseda časti, ktorý je zároveň podpredsedom AS EBF UK. 

Volí a odvoláva ho príslušná časť. 

(3) Zasadania časti sú riadne a mimoriadne. Riadne zasadanie sa koná najskôr deň po 



doručení návrhu programu riadneho zasadania akademického senátu a najneskôr deň pred 

týmto zasadaním. 

(4) Zasadanie časti zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené a program zasadania 

navrhuje predseda príslušnej komory. 

(5) Zasadanie komory je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná 

väčšina členov komory. 

(6) Program zasadania a spôsob prerokúvania jednotlivých bodov určuje na návrh 

predsedu príslušná komora. 

(7) Stálym bodom programu riadneho zasadania komory je prerokovanie návrhu 

programu riadneho zasadania akademického senátu fakulty a prerokovanie podkladov pre toto 

zasadanie. 

 

 

Bratislava, .18.10.2012 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.    doc. Mgr.art. Anna Predmerská 

  dekan EBF UK     preds. AS EBF UK 


