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ROKOVACÍ PORIADOK 

 Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

 Technickej univerzity vo Zvolene 

(ďalej len „rokovací poriadok“) 
 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
(1) Rokovací poriadok upravuje organizáciu a pravidlá rokovania Akademického senátu 

Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej v skratke 

„AS FEE") ako najvyššieho samosprávneho zastupiteľského orgánu. 

(2) AS FEE je povinný dbať o to, aby jeho súčasní a bývalí členovia neboli postihovaní za 

prezentované názory a činnosť vykonávanú v súvislosti s funkciou člena AS FEE.  

 

Článok 2  

Ustanovujúce zasadnutie AS FEE  

(1) Ustanovujúce zasadnutie AS FEE je prvým zasadnutím po voľbe členov do zamestnaneckej 

časti AS FEE. Zvoláva ho a vedie Volebná komisia.  Ustanovujúce zasadnutie AS FEE sa 

koná spravidla do 10 pracovných dní od ukončenia volieb.  

(2) Na priebeh ustanovujúceho zasadnutia sa vzťahuje aj čl. 4 tohto Rokovacieho poriadku. 

Program ustanovujúceho zasadnutia má nasledovnú štruktúru:  

a) Otvorenie.  

b) Informácia o priebehu a výsledku volieb do AS FEE.  

c) Voľba predsedu AS FEE.  

d) Voľba podpredsedu AS FEE.  

e) Voľba tajomníka AS FEE.  

f) Ukončenie zasadnutia.  

(3) Kandidátov na predsedu, podpredsedu a tajomníka AS FEE navrhujú členovia AS FEE zo 

svojich radov. O návrhoch na funkcie v predsedníctve sa hlasuje jednotlivo a tajne. Na 

schválenie kandidáta je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS FEE. 

Pokiaľ kandidát nezíska dostatočný počet hlasov, voľba členov predsedníctva AS FEE sa 

opakuje, až kým nebudú zvolení kandidáti, ktorí získajú dostatočný počet hlasov. Prípravu 

hlasovacích lístkov zabezpečí volebná komisia v súčinnosti s tajomníkom FEE. Vzor 

hlasovacieho lístka tvorí prílohu Rokovacieho poriadku. Pred vykonaním volieb predseda 

volebnej komisie poučí členov o spôsobe tajného hlasovania.  

(4) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia AS FEE vyhotovuje volebná komisia. Zápisnica 

musí obsahovať informáciu o priebehu a výsledku volieb do AS FEE a záznam z volieb 

predsedníctva AS FEE. Musí byť doručená zvolenému predsedníctvu AS FEE a dekanovi 

FEE najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení zasadnutia. 

 

Článok 3 

Riadne a mimoriadne zasadnutia AS FEE 
(1) Riadne zasadnutie AS FEE zvoláva predsedníctvo AS FEE spravidla 1-krát za semester. Na 

žiadosť dekana alebo rektora je predseda AS FEE povinný zvolať zasadnutie AS FEE do 

14 pracovných dní. Ak tak predseda AS FEE neurobí, zvolá zasadnutie AS FEE dekan FEE.  

(2) Termín zasadnutia, návrh programu zasadnutia a písomné materiály na zasadnutie musia 

byť členom AS FEE doručené najneskôr 5 pracovných dní pred zasadnutím AS FEE. 

Predsedníctvo AS FEE je povinné zverejniť termín a návrh programu zasadnutia najneskôr 

5 pracovných dní pred zasadnutím AS FEE a to formou oznamu na úradnej tabuli AS FEE, 

prostredníctvom UIS a internetovej stránky FEE, prípadne aj na ďalších vhodných miestach 

a iným vhodným spôsobom. Ktorýkoľvek člen Akademickej obce FEE má právo na 

požiadanie nahliadnuť do predkladaných materiálov na zasadnutie AS FEE a so svojimi 



návrhmi, podnetmi, pripomienkami, sťažnosťami sa obrátiť na ktoréhokoľvek člena AS, 

ktorého požiada o prerokovanie.  

(3) Mimoriadne zasadnutie zvoláva predseda AS FEE bezodkladne, najneskôr však do 10 dní 

odo dňa, kedy dostal žiadosť od dekana fakulty, alebo od aspoň 1/3 všetkých členov AS 

FEE.  

(4) Termín, miesto konania a program mimoriadneho zasadnutia musí byť oznámený osobám 

podľa (2) najneskôr však 3 dni vopred. 

 

Článok 4  

Účasť na zasadnutí AS FEE 

(1) Zasadnutia AS FEE sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník FEE 

a rektor TU vo Zvolene majú právo vystúpiť na zasadnutí AS FEE kedykoľvek, keď o to 

požiadajú.  

(2) AS FEE je uznášaniaschopný, ak sú prítomné najmenej 2/3 všetkých jeho členov. Účasť 

člena na zasadnutí AS FEE je nezastupiteľná.  

(3) Účasť člena zamestnaneckej časti AS FEE na zasadnutí má prednosť pred inými 

pracovnými povinnosťami. Neúčasť je potrebné vopred, najneskôr deň pred navrhnutým 

termínom zasadnutia, písomne alebo ústne ospravedlniť predsedníctvu AS FEE alebo v 

prípade ustanovujúceho rokovania AS FEE (čl. 2 ods. 1) volebnej komisii, ak je prekážka 

neúčasti vopred známa, v ostatných prípadoch oznámiť túto skutočnosť bez prieťahov. Dve 

neospravedlnené neúčasti sú dôvodom pre odvolanie člena AS FEE.  

(4) Účasť člena študentskej časti AS FEE na zasadnutí má prednosť pred študijnými 

povinnosťami. Vyučujúci je povinný uvoľniť študenta z výučby v súvislosti s účasťou na 

rokovaní AS FEE, pričom jeho neprítomnosť na výučbe sa nepovažuje za absenciu. 

Neúčasť na rokovaní AS FEE je potrebné vopred, najneskôr deň pred navrhnutým termínom 

zasadnutia, písomne alebo ústne ospravedlniť predsedníctvu AS FEE alebo v prípade 

ustanovujúceho rokovania AS FEE (čl. 2 ods. 1) volebnej komisii, ak je prekážka neúčasti 

vopred známa, v ostatných prípadoch oznámiť túto skutočnosť bez prieťahov. Dve 

neospravedlnené neúčasti sú dôvodom pre odvolanie člena AS FEE. Ak sa uskutoční 

zasadnutie AS FEE v čase prázdnin, môže študent požiadať o úhradu cestovných výdavkov 

dekanát FEE. 

(5) V odôvodnených prípadoch sa zasadnutie AS FEE môže uskutočniť aj prostredníctvom 

informačných a komunikačných technológií, vrátane tajného hlasovania. 
 

Článok 5  

Priebeh zasadnutia, diskusia, hlasovanie  

(1) Zasadnutie AS FEE vedie predseda AS FEE alebo niektorý z členov predsedníctva AS FEE.  

(2) Všeobecná štruktúra programu zasadnutia AS FEE je nasledovná:  

a) Otvorenie zasadnutia.  

b) Návrh programu zasadnutia.  

c) Návrh a voľba 2 členov návrhovej komisie, 2 overovateľov zápisnice a v prípade 

potreby aj 2 členov mandátovej komisie alebo inej dočasnej komisie.  

d) Kontrola plnenia uznesení.  

e) Rozprava k jednotlivým bodom programu.  

f) Schválenie návrhov uznesení a ukončenie zasadnutia.  

(3) Štruktúru ustanovujúceho zasadnutia AS FEE určuje čl. 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku. 

Štruktúru zasadnutia AS FEE o voľbe kandidáta na dekana FEE určuje čl. 7 ods. 2 

Rokovacieho poriadku. Štruktúru zasadnutia AS FEE o návrhu na odvolanie dekana FEE 

určuje čl. 8 ods. 2 Rokovacieho poriadku.  

(4) Predsedajúci je povinný otvárať a ukončovať rozpravu samostatne ku každému bodu 

programu zasadnutia. Predsedajúci je povinný udeľovať slovo členom AS FEE a 

akademickým funkcionárom podľa čl. 3 ods.1.  



(5) Člen AS FEE alebo akademický funkcionár sa na zasadnutí hlási do rozpravy zdvihnutím 

ruky alebo písomne vopred. Vystúpiť môže až keď mu predsedajúci udelí slovo. Dĺžka 

trvania príspevku nie je časovo obmedzená. Člen AS FEE alebo akademický funkcionár na 

zasadnutí má právo vysloviť faktickú poznámku. Úmysel vysloviť faktickú poznámku sa 

oznamuje zdvihnutím ruky a vyslovením „faktická poznámka". Člen AS FEE alebo 

akademický funkcionár na zasadnutí ju môže vysloviť až keď mu predsedajúci udelí slovo. 

Faktická poznámka má prednosť pred príspevkom do rozpravy.  

(6) Účastník zasadnutia, ktorý nie je členom AS FEE alebo akademickým funkcionárom, ale 

zúčastňuje sa ho v zmysle § 26 ods. 5 zákona 131/2002 Z. z., nemá právo zapojiť sa do 

diskusie AS FEE.  

(7) Člen AS FEE má právo na zasadnutí AS FEE predložiť návrh. Ak na tomto návrhu trvá, 

predsedajúci musí dať o návrhu hlasovať.  

(8) Člen AS FEE má právo navrhnúť prestávku v zasadnutí AS FEE. Predsedajúci musí 

prestávku vyhlásiť, ak prítomní členovia AS FEE návrh schvália.  

(9) Hlasovanie je spravidla verejné. AS FEE sa v otázkach uvedených v § 27 ods. 1 písm. b), 

c), d) a k) zákona 131/2002 Z. z. uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach 

uvedených v § 27 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. sa rozhoduje tajným hlasovaním, ak o 

tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne AS FEE. Pred každým hlasovaním predsedajúci 

AS FEE overí počet prítomných členov AS FEE. 

(10) Ak sa voľba a odsúhlasenie uznesenia podľa čl. 2 ods. 1 písm. c), d), k) Štatútu AS 

FEE týka člena AS FEE, tento sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov potrebný na 

právoplatnosť voľby alebo prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden hlas. 

(11) O tom istom návrhu nie je možné hlasovať dvakrát na jednom zasadnutí AS FEE, 

okrem prípadov uvedených v čl.2, ods.3 v tomto Rokovacom poriadku AS FEE a okrem 

prípadu technickej chyby počas hlasovania prostredníctvom informačných 

a komunikačných technológií. 

(12) Na schválenie návrhu programu zasadnutia je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov AS FEE. Na schválenie návrhu na vymenovanie a odvolanie prodekanov 

je potrebná aspoň trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov AS FEE, na schválenie 

návrhu vnútorných predpisov FEE, vrátane vnútorných predpisov AS FEE a na schválenie 

návrhu uznesení je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov AS FEE. 

Na zvolenie kandidáta na dekana FEE a návrhu na odvolanie dekana FEE je potrebná aspoň 

trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov AS FEE Na schválenie ostatných návrhov je 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS FEE. 

(13) V odôvodnených prípadoch môže predseda AS FEE požiadať členov AS FEE 

o hlasovanie mimo zasadnutia formou per rollam. Hlasovanie per rollam nie je možné 

uskutočniť v závažných veciach, kde je predpoklad rozsiahlej rozpravy a vo veciach, kde 

sa vyžaduje viac než nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Hlasovanie per rollam 

sa spravidla uskutočňuje zaslaním elektronickej pošty s návrhom na uznesenie, o ktorom sa 

hlasuje. Pri hlasovaní per rollam musí byť uvedený dátum a čas ukončenia hlasovania. 

Hlasovanie per rollam je platné, ak sa ho zúčastnilo najmenej dve tretiny členov AS FEE, 

a návrh uznesenia je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov AS 

FEE. 

 

Článok 6 

Zápisnica a uznesenia 
(1) Z každého zasadnutia AS FEE sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje tajomník AS 

FEE. Zápisnica musí obsahovať zoznam prítomných členov AS FEE, zoznam 

ospravedlnených a neospravedlnených členov AS FEE, zoznam prítomných akademických 

funkcionárov, schválený program zasadnutia, skrátený priebeh diskusie k prerokovávaným 

bodom, výsledky každého hlasovania a schválené uznesenia. Ďalšie náležitosti musí 

obsahovať zápisnica zo zasadnutia AS FEE s programom voľby kandidáta na dekana FEE 



(čl. 7 ods. 3) a zo zasadnutia AS FEE s programom návrhu na odvolanie dekana FEE (čl. 8 

ods.3).  

(2) Členovi AS FEE musí byť vyhovené, ak požiada predsedajúceho o zaznamenanie 

doslovného znenia stanoviska predneseného na zasadnutí AS FEE. Návrh uznesení 

pripravujú členovia návrhovej komisie. Schválené uznesenia sú záväzné.  

(3) Zápisnica zo zasadnutia musí byť po overení oboma overovateľmi doručená členom AS 

FEE a dekanovi FEE a verejne prístupná členom AO FEE na úradnej tabuli AS FEE, UIS 

a na webovom sídle FEE najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia zasadnutia.  

(4) Spisový materiál AS FEE sa archivuje v súlade s Registratúrnym poriadkom Technickej 

univerzity vo Zvolene. 

 

Článok 7 

Voľba kandidáta na dekana FEE 

(1) Kandidáta na dekana FEE volí a odvoláva AS FEE. Spôsob voľby kandidáta na dekana FEE 

upravuje čl. 17 Štatútu FEE. Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FEE je 

súčasne aj mandátovou komisiou pre voľbu kandidáta na dekana FEE.  

(2) Štruktúra zasadnutia AS FEE s programom voľby kandidáta na dekana FEE je nasledovná:  

a) Otvorenie.  

b) Návrh a voľba 2 členov návrhovej komisie a 2 overovateľov zápisnice.  

c) Prednesenie správy volebnej komisie o doterajšom priebehu volieb.  

d) Voľba kandidáta na dekana FEE.  

e) Schválenie uznesenia a ukončenie zasadnutia.  

(3) Zápisnica zo zasadnutia AS FEE s programom voľby kandidáta na dekana FEE musí okrem 

náležitostí podľa čl. 6 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku ďalej obsahovať:  

a) dátum, čas a miesto hlasovania,  

b) počet prítomných členov AS FEE,  

c) počet vydaných hlasovacích lístkov,  

d) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,  

e) počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,  

f) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na dekana FEE.  

(4) Predsedníctvo AS FEE je povinné odoslať písomnú informáciu rektorovi TU vo Zvolene 

o výsledku volieb a zverejniť výsledok volieb členom AO FEE najneskôr nasledujúci 

pracovný deň. 

(5) V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vládou Slovenskej 

republiky možno voľbu kandidáta na dekana FEE uskutočniť aj prostriedkami informačnej 

a komunikačnej technológie, ak je možné zabezpečiť tajnosť voľby. 

 

Článok 8 

Schválenie návrhu na odvolanie dekana FEE 
(1) Návrh na odvolanie dekana FEE môže podať ktorýkoľvek člen AS FEE. Postup prijatia 

návrhu na odvolanie dekana FEE upravuje čl. 18 Štatútu FEE.  

(2) O návrhu na odvolanie dekana FEE sa rokuje na samostatnom zasadnutí AS FEE, ktorého 

štruktúra je nasledovná:  

a) Otvorenie.  

b) Návrh a voľba 2 členov návrhovej komisie a 2 overovateľov zápisnice.  

c) Návrh a voľba mandátovej komisie.  

d) Predloženie návrhu na odvolanie dekana FEE.  

e) Hlasovanie o návrhu na odvolanie dekana FEE.  

f) Schválenie uznesenia a ukončenie zasadnutia.  

(3) Zápisnica zo zasadnutia AS FEE, s programom návrhu na odvolania dekana FEE z funkcie, 

musí okrem náležitostí podľa čl. 6 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku ďalej obsahovať: 

a) dátum, čas a miesto hlasovania,  



b) počet prítomných členov AS FEE,  

c) návrh a voľba mandátovej komisie,  

d)počet vydaných hlasovacích lístkov,  

e) počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov,  

f) počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,  

g) počet platných hlasov za odvolanie dekana FEE z funkcie, 

h) počet platných hlasov proti odvolaniu dekana FEE z funkcie.  

(4) Ak bol dekan FEE z funkcie odvolaný, najneskôr nasledujúci pracovný deň predsedníctvo 

AS FEE odošle písomnú informáciu rektorovi TU vo Zvolene o jeho odvolaní. 

 

Článok 9 

Zvolanie Akademickej obce FEE 
(1) Obzvlášť závažné alebo sporné otázky predkladá AS FEE na vyjadrenie a prerokovanie 

zhromaždeniu Akademickej obce FEE (ďalej len „AO FEE“).  

(2) Predseda AS FEE je povinný zvolať zhromaždenie AO FEE, pokiaľ o tom rozhodne AS 

FEE, najneskôr do 14 pracovných dní. Dátum, čas, miesto a program zhromaždenia AO 

FEE musia byť zverejnené na úradnej tabuli AS FEE, UIS a internetovej stránke FEE 

najneskôr 5 pracovných dní vopred.  

(3) Predseda AS FEE je povinný zvolať zhromaždenie AO FEE raz za rok, na ktorom podá 

správu o činnosti AS FEE. Správa musí byť zverejnená na úradnej tabuli AS FEE a na 

webovom sídle FEE.  

(4) Predseda AS FEE je povinný zvolať zhromaždenie AO FEE pred voľbou kandidáta na 

dekana FEE (čl.17 ods.5 písm. d) Štatútu FEE).  

(5) Predseda AS FEE je povinný zvolať zhromaždenie príslušnej časti AO FEE po prijatí 

návrhu na odvolanie člena AS FEE z funkcie (čl.6 ods.1 Zásad volieb do AS FEE) a to 

najneskôr do 21 pracovných dní po prijatí návrhu, ak návrh obsahuje náležitosti podľa čl.6 

ods.2 Zásad volieb do AS FEE. 

(6) V odôvodnených prípadoch je možné zvolať zhromaždenie AO FEE aj prostredníctvom 

prostriedkov informačných a komunikačných technológií. V prípade, ak počas 

zhromaždenia AO FEE vyplynie potreba hlasovania, hlasovanie sa uskutoční per rollam do 

5 pracovných dní od ukončenia zhromaždenia AO FEE. V prípade nutnosti tajného 

hlasovania sa hlasovanie uskutoční prostredníctvom prostriedkov informačných a 

komunikačných technológií umožňjúcich tajnosť hlasovania. 

 

Článok 10 

Vzdanie sa funkcie člena AS FEE a odvolanie člena AS FEE z funkcie 
(1) Člen AS FEE sa môže vzdať funkcie člena AS FEE. O tomto rozhodnutí člen AS FEE 

písomne informuje predsedníctvo AS FEE.  

(2) Zodpovedajúca časť AO FEE (zamestnanecká alebo študentská časť AO FEE) môže 

odvolať člena zodpovedajúcej časti AS FEE (zamestnaneckej alebo študentskej časti AS 

FEE) z funkcie. Dôvody odvolania a postup pri odvolaní člena AS FEE z funkcie upravuje 

čl.6 Zásad volieb do AS FEE.  

(3) Ak sa člen AS FEE vzdá funkcie člena alebo je z funkcie člena AS FEE odvolaný 

zodpovedajúcou časťou AO FEE, uvoľnené miesto člena AS FEE sa obsadzuje v súlade 

s čl.5 Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky.  

 

Článok 11  

Záverečné ustanovenia  

(1) Tento Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene R-10477/2021 bol schválený na zasadnutí AS FEE dňa 

26.10.2021.  



(2) Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky 

Technickej univerzity vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS 

FEE.  

(3) Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje Rokovací 

poriadok Akademického senátu Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej 

univerzity vo Zvolene zo dňa 21.6.2013. zrušuje sa Dodatok č.1 k rokovaciemu poriadku 

AS FEE č.R-3751/2020 zo dňa 16.6.2020 a Dodatok č.2 k rokovaciemu poriadku AS FEE 

č. R-994/2021 zo dňa 12.3.2021. 

 

 

Ing. Juraj Modranský, PhD. 

predseda AS FEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS FEE 

 

Vzor hlasovacieho lístka pre AS FEE a AO FEE 

 

 

 

 

 

Hlasovanie o ...... (predmetná záležitosť)........ 

 



Vo Zvolene dňa: ............. ............................... 


