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ROKOVACÍ PORIADOK  
 

AKADEMICKÉHO SENÁTU EKONOMICKEJ FAKULTY 
UNIVERZITY MATEJA BELA  

 
V BANSKEJ BYSTRICI 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty  
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je vypracovaný v súlade so  

Zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  
 

V Banskej Bystrici 19. 5. 2020 
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Preambula 
 

Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB (ďalej len AS EF UMB) je najvyšším 

samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty, ktorý reprezentuje záujmy celej 

akademickej obce fakulty. Pri svojom rozhodovaní sa riadi princípmi demokracie, 

rešpektujúc akademické slobody a akademické práva. Svojím konaním chce 

napĺňať základné poslanie a úlohy vysokých škôl v spoločnosti. Pri svojej činnosti 

sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.  

 

 

  

Čl. 1. 

Pôsobnosť akademického senátu  

 

1. Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len AS EF UMB): 

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty: Štatút EF UMB, Organizačný 
poriadok fakulty a Študijný poriadok fakulty. Na návrh predsedu AS EF UMB schvaľuje 
Zásady volieb do AS EF UMB, Rokovací poriadok AS, Volebný poriadok pre voľby 
dekana; 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje 
návrh na odvolanie dekana. Ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení 
výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, 
ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana;    

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov. Návrh prodekanov 
predloží do AS EF UMB dekan do 7 dní po jeho vymenovaní rektorom; 

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej rady fakulty,  

e) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov a predsedu disciplinárnej 
komisie fakulty, 

f) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie 
s finančnými prostriedkami fakulty,  

g) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti fakulty 
vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UMB, predložený dekanom po 
prerokovaní vo Vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu, 

h) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú 
dekanom, 

i) pred schválením vo Vedeckej rade prerokúva návrh študijných programov, ktoré má 
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 

j) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 
fakultou predložené dekanom, 
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k) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie pracovísk fakulty,  

l) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR, 

m) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti a zverejní ju na 
webovom sídle fakulty najmenej na obdobie štyroch rokov, 

n) vyjadruje sa k návrhom rektora na právne úkony vedúce k:  

n1) nadobudnutiu nehnuteľného majetku alebo prevodu nehnuteľného majetku, 

n2) nadobudnutiu alebo prevodu hnuteľnej veci, ktorej cena je vyššia ako    

      päťnásobok sumy, od ktorej veci definuje Zákon o daniach z príjmov ako    

      hmotný majetok, 

n3) zriadeniu vecného bremena alebo predkupného práva,  

o)  plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi  univerzity alebo fakulty. 

  

2. AS EF UMB sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d), e), l) uznáša tajným 
hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak 
o tajnom hlasovaním v danej veci rozhodne. 

  

  

Čl. 2. 

Rokovací poriadok AS EF UMB 

 

1. AS EF UMB je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

2. Riadne zasadnutia AS EF UMB sa konajú najmenej dvakrát za semester. Mimoriadne 

zasadnutie AS EF UMB môže predseda AS EF UMB zvolať vtedy, ak o to požiada 

Predsedníctvo AS EF UMB alebo aspoň 1/3 členov AS EF UMB, dekan EF UMB alebo rektor 

UMB. Zasadnutie predsedníctva AS EF UMB sa koná podľa potreby. 

3. Zasadnutia AS EF UMB sú verejné pre všetkých členov akademickej obce. Predseda AS 

EF UMB môže okrem nich pozvať na rokovanie AS EF UMB aj iných členov akademickej 

obce a zástupcov mimoškolskej verejnosti, ak to uzná za potrebné. 

4. Zasadnutie AS EF UMB sa považuje za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný 

priamy prenos. Zasadnutie možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými 

prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane 

tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. 

5. Zasadnutia AS EF UMB zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený podpredseda. 

Prípravu zasadnutia AS EF UMB organizačne zabezpečuje Predsedníctvo AS EF UMB. 

Riadne zasadnutia  AS EF UMB zvoláva predseda s predstihom 5 pracovných dní. Každý 

člen AS EF UMB obdrží s pozvánkou aj dôležité dokumenty, o ktorých bude AS EF UMB 

rokovať. O menej závažných materiáloch môže AS EF UMB rokovať aj na základe ústnych 

informácií. 
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6. Pri schvaľovaní vnútorných predpisov podľa  §27 ods.1 písmeno a) Zákona o vysokých 

školách, ktoré sú predložené na rokovanie AS EF UMB, musia byť navrhované zmeny 

v predkladaných dokumentoch zreteľne vyznačené a písomne zdôvodnené. Pri prerokovaní 

vnútorných predpisov sa vyžaduje prítomnosť predkladateľa alebo ním povereného zástupcu 

na rokovaní AS EF UMB. 

7. Každý člen AS EF UMB má právo najneskôr  10 pracovných dní pred zasadnutím AS EF 

UMB písomne predložiť predsedovi AS EF UMB iniciatívne návrhy na ich prerokovanie AS 

EF UMB tak, aby ich tajomník mohol včas s pozvánkou zverejniť všetkým členom AS EF 

UMB. 

8. Členovia AS EF UMB majú právo žiadať prostredníctvom predsedu AS EF UMB od 

členov akademickej samosprávy fakulty stanoviská k rôznym problémom, ktoré sa týkajú  

činnosti EF UMB. Títo sú povinní k vzneseným žiadostiam podať vysvetlenie ústne alebo 

písomne do 21 pracovných  dní od prijatia príslušného uznesenia a zabezpečiť ich riešenie 

v dohodnutom termíne vymedzenom uznesením AS EF UMB. Členovia akademickej obce 

majú právo priebežne predkladať návrhy a pripomienky AS EF UMB prostredníctvom nimi 

volených zástupcov. 

9. Administratívnu agendu AS EF UMB zabezpečuje predsedom AS EF UMB navrhnutý 

pracovník, ktorého schváli AS EF UMB. Tento vyhotovuje zápisnicu z rokovania AS EF UMB, 

ako aj Predsedníctva AS EF UMB a podľa schváleného rozdeľovníka ju zasiela členom AS 

EF UMB a príslušným akademickým funkcionárom fakulty. Tiež zabezpečuje, aby jeden 

exemplár  zápisnice bol zverejnený na stránke AS EF UMB. 

10. Predsedníctvo AS EF UMB má právo v medziobdobí medzi zasadaniami AS EF UMB 

prijímať uznesenia na zabezpečenie naliehavých úloh. Na prijatie uznesenia je potrebný 

dvojtretinový súhlas členov Predsedníctva AS EF UMB. Prijaté uznesenia Predsedníctva AS 

EF UMB musia byť predložené na schválenie AS EF UMB na najbližšom zasadaní. 

V prípade ich neschválenia AS EF UMB tieto strácajú platnosť. 

11. Uznesenia AS EF UMB sú záväzné pre všetkých členov akademickej obce fakulty 

a orgánov akademickej samosprávy fakulty. V prípade, že dekan fakulty má námietky proti 

obsahu prijatého uznesenia, má právo do piatich dní od jeho doručenia písomne požiadať 

predsedu AS EF UMB o zrušenie platnosti uznesenia. V tomto prípade je predseda AS EF 

UMB  povinný neodkladne zvolať mimoriadne zasadanie AS EF UMB a obsah uznesenia 

opätovne prerokovať. Ak po opätovnom prerokovaní daného problému AS EF UMB potvrdí 

uznesenie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov AS EF UMB, toto uznesenie AS EF UMB  

sa stáva pre dekana fakulty záväzným. 

12.  Súhlas 3/5 všetkých členov AS EF UMB si vyžaduje uznesenie, ktorým: 

a) senát navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh na odvolanie dekana, 

b) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,  

c) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR. 

13. V prípade rozhodovania o personálnych otázkach rozhoduje AS EF UMB tajným 

hlasovaním. V tajnom hlasovaní je schválený návrh, za ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov AS EF UMB.    
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14. V prípade rozhodovania o mimoriadne závažných otázkach môže AS EF UMB rozhodnúť 

verejným hlasovaním o tajnom hlasovaní. V takom prípade musí postup tajného hlasovania 

odsúhlasiť AS EF UMB. V tajnom hlasovaní (okrem bodu 10 čl. 1) je schválený návrh, za 

ktorý hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov AS EF UMB. 

15. Na prijatie uznesenia v iných problémoch a otázkach je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov AS EF UMB. 

16. Predseda AS EF UMB môže požiadať členov AS EF UMB o hlasovanie „per rollam“, 

ktoré sa realizuje elektronickou formou. Otázka, o ktorej sa hlasuje „per rollam“, musí byť 

sformulovaná ako návrh uznesenia tak, aby sa o nej dalo hlasovať „súhlasím“ alebo 

„nesúhlasím“. Návrh uznesenia, ktorý je predmetom hlasovania, zašle predseda AS EF UMB 

členom AS EF UMB elektronickou formou. Členovia AS EF UMB posielajú elektronickou 

formou stanovisko k zaslanému návrhu uznesenia v termíne určenom predsedom AS EF 

UMB. Lehota na zaslanie stanoviska nemôže byť kratšia ako tri pracovné dni. Hlasovanie 

„per rollam“ je platné, ak sa na hlasovaní zúčastnili aspoň dve tretiny všetkých členov AS EF 

UMB. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala (súhlasné stanovisko vyjadrila) aspoň 

nadpolovičná väčšina všetkých členov AS EF UMB. Predseda AS EF UMB je povinný 

oznámiť výsledky hlasovania všetkým členom senátu najneskôr do troch pracovných dní po 

skončení hlasovania, a to elektronickou formou. Z hlasovania „per rollam“ vypracuje 

predseda AS EF UMB písomnú zápisnicu, ktorej prílohou budú vytlačené správy 

z elektronického hlasovania. 

 

Čl. 3. 

Záverečné ustanovenia 

 

Rokovací poriadok AS EF UMB bol schválený na zasadnutí AS EF UMB dňa 
19. 5. 2020  a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť. Zároveň Rokovací poriadok AS EF 
UMB zo dňa 11. 5. 2015 vrátane stráca platnosť a účinnosť. 

      

 

           Ing. Barbora Mazúrová, PhD. 

                  predsedníčka AS EF UMB 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 19. 5. 2020 

 


