Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty prevádzky a
ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Preambula
Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (ďalej „AS
FPEDAS“) je v súlade s § 26 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) samosprávnym
zastupiteľským orgánom voleným na 4 roky. Pri svojej činnosti sa riadi týmto Rokovacím
poriadkom AS FPEDAS.

Článok I
Postavenie a pôsobnosť akademického senátu, zasadania
1.

Postavenie a pôsobnosť AS FPEDAS sú upravené v § 26 a § 27 zákona o VŠ.

2.

Zasadania AS FPEDAS sú pravidelné alebo mimoriadne. Pravidelné zasadania sa
uskutočňujú najmenej jedenkrát za semester. Mimoriadne zasadanie AS FPEDAS môže
byť zvolané z rozhodnutia predsedu senátu, na písomný návrh rektora, dekana fakulty
alebo najmenej jednej tretiny členov AS FPEDAS, a to najneskôr do štrnástich dní odo
dňa doručenia návrhu na zvolanie.

3.

Program zasadnutia AS FPEDAS pripravuje tajomník podľa predložených návrhov.
Zároveň zverejňuje autorizovaný zápis s uznesením z každého zasadnutie senátu spolu
s výsledkami hlasovania. Pokiaľ bolo súčasťou programu rokovania, zverejní
predpokladaný termín, program a miesto nasledujúceho zasadnutia.

4.

Predseda AS FPEDAS zabezpečuje kontakt s dekanom a prodekanmi.

5.

AS FPEDAS rokuje na základe návrhov, resp. podkladov (písomných, e-mail), ktoré boli
v primeranej dobe, obyčajne jeden týždeň pred rokovaním, zaslané všetkým členom AS
FPEDAS. V prípade predloženia podkladov po tejto lehote predseda AS UNIZA
rozhodne o zaradení materiálu do návrhu programu rokovania.

6.
Podklady musia obsahovať:
a) predkladaný návrh,
b) podľa potreby všetky podklady, ktoré návrh odôvodňujú alebo dopĺňajú,
c) návrh na uznesenie, ak sa má k návrhu uznesenie prijať (netýka sa to materiálov, ktoré AS
FPEDAS berie len na vedomie).
7.

Predkladané podklady musia byť vypracované zrozumiteľne, prehľadne a vecne správne.
Predkladateľ zodpovedá za to, že obsah podkladov je v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými predpismi UNIZA.

8.

Návrhy na prerokovanie AS FPEDAS písomne podáva v zmysle § 27 zákona o VŠ dekan
a každý člen AS FPEDAS predsedovi AS FPEDAS, ktorý podnet prijme a pokiaľ je
v pôsobnosti senátu v súlade s § 27 zákona o VŠ ho AS FPEDAS prerokuje.

9.

V úvode rokovania predseda AS FPEDAS predkladá na schválenie návrh programu
rokovania. Pred schválením sa môžu členovia AS FPEDAS k návrhu programu vyjadriť
alebo navrhnúť jeho zmenu, prípadne doplnenie.

10.

V rámci diskusie môžu členovia AS FPEDAS podávať pozmeňujúce alebo doplňujúce
návrhy k príslušnému bodu programu rokovania, ktoré musia byť formulované
jednoznačne a zrozumiteľne. AS FPEDAS hlasuje o každom návrhu samostatne, a to v
poradí, v akom boli predložené. Nakoniec sa hlasuje o návrhu na uznesenie ako celku v
znení prípadných zmien.

11.

Zasadania AS FPEDAS sú verejné.

12.

Rokovania AS FPEDAS riadi predseda senátu alebo v dobe jeho neprítomnosti ním
poverený člen AS FPEDAS.

13.

Predsedajúci rokovania senátu udeľuje pri rozprave členom senátu slovo v poradí, v akom
sa prihlásili. Rektorovi univerzity, dekanovi fakulty, ním poverenému prodekanovi alebo
tajomníkovi fakulty musí byť pridelené slovo prednostne kedykoľvek, ak o to požiada.

14.

Z každého rokovania AS FPEDAS vyhotoví tajomník senátu písomný zápis, ktorého
obsahom je prezenčná listina prítomných, program rokovania, podľa potreby stručný
záznam rokovania, diskusie k danému bodu a plné znenie uznesenia. Správnosť zápisu
potvrdí predsedajúci rokovania. Úplný zápis bude daný na zverejnenie na webovom sídle
FPEDAS najneskôr do 7 dní odo dňa zasadnutia a zároveň zaslaný všetkým členom AS
FPEDAS.

15.

Administratívnu agendu AS FPEDAS, vrátanie zápisov z rokovania, zabezpečuje
tajomník, ktorý bol do funkcie zvolený v súlade so zásadami volieb do AS FPEDAS.

16.

AS FPEDAS je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica všetkých jeho členov
a súčasne je zastúpená každá časť senátu fakulty.

17.

Uznesenia sa považujú za schválené, pokiaľ sa kladne vysloví nadpolovičná väčšina z
prítomných členov AS FPEDAS .

18.

V osobitne významných a dôležitých prípadoch je pre schválenie ďalej vymenovaných
skutočností potrebná najmenej dvojtretinová účasť všetkých členov AS FPEDAS.
Rozhodnutia a uznesenia sa potom považujú za schválené vyslovením súhlasu
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov akademického senátu fakulty. Ide hlavne o
rokovania, keď AS FPEDAS :
a) schvaľuje na návrh dekana fakulty vnútorné predpisy fakulty a AS FPEDAS v súlade
s § 27 ods.1 písm. a) zákona o VŠ;
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a
schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana - § 27 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ;
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty
- § 27 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ;
d) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty - § 27 ods. 1 písm. e) zákona o VŠ;
e) schvaľuje dlhodobý zámer fakulty - § 27 ods. 1 písm. f) zákona o VŠ;
f) schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty - § 27 ods. 1 písm. g)
zákona o VŠ;
g) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo
zrušenie pracovísk fakulty - § 27 ods. 1 písm. j) zákona o VŠ;
h) prerokúva iné závažné prípady, o dôležitosti ktorých rozhodne AS FPEDAS
a vysloví potrebu hlasovať touto formou.

19.

Hlasovanie senátu v personálnych otázkach je tajné. Tajné hlasovanie sa vykoná aj v

prípade, keď takýto postup na návrh predsedajúceho schvália prítomní členovia AS
FPEDAS verejným hlasovaním, pričom na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov.

Článok II
Správa o činnosti akademického senátu fakulty
Raz za rok podáva AS FPEDAS prostredníctvom predsedu AS FPEDAS akademickej
obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú predloží k zverejneniu na webovom sídle vysokej
školy najmenej na dobu štyroch rokov.

Článok III
Záverečné ustanovenie
1. Tento Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia AS FPEDAS.
2. Zároveň sa ruší Rokovací poriadok zo dňa 26.3.2017.

Schválené na zasadaní AS F PEDAS dňa 18.3.2018
Predseda senátu

............................................................................
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

