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ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU SjF UNIZA

 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Akademický senát Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej AS SjF) 

je samosprávnym orgánom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej 
SjF), ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so Zákonom o 
vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov, Štatútom Žilinskej univerzity v Žiline a Štatútom Strojníckej fakulty 
Žilinskej univerzity v Žiline. Rokovací poriadok AS SjF spolu so Zásadami volieb 
do AS SjF tvoria základné pravidlá pre prácu AS SjF.  

(2) AS SjF sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov. 

(3) AS SjF sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody 
vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami 
demokracie a humanity. 

 4) Akademický senát SjF používa pre účely svojej identifikácie znak Strojníckej 
fakulty v súlade so zavedením jednotného vizuálneho štýlu UNIZA doplnený 
textom Akademický senát“. 

 
§ 2 

Štruktúra akademického senátu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
 

(1) AS SjF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce Strojníckej fakulty 
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „AO SjF). AO SjF tvoria vysokoškolskí učitelia, 
výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci SjF UNIZA v Žiline s vysokoškolským 
vzdelaním zamestnaní na pracovných pozíciách, kde sa vyžaduje 
vysokoškolské vzdelanie, a ktorí sú so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v 
Žiline v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 
(zamestnanecká časť akademickej obce) a študenti fakulty (študentská časť 
akademickej obce). 

(2) AS SjF má dve časti - zamestnaneckú časť, ktorej členmi sú zvolení 
zástupcovia zamestnaneckej časti AO SjF a študentskú časť tvoriacu 1/3 
celkového počtu, ktorej členmi sú zvolení zástupcovia študentskej časti AO SjF. 

(3) Funkcia člena AS SjF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, 
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu je najviac štvorročné. 
(5) AS SjF zvoláva predseda AS SjF najmenej dvakrát za semester. Predseda AS 

SjF musí zvolať zasadnutie AS SjF bezodkladne, najneskôr do 14 dní, na 
žiadosť dekana SjF alebo rektora UNIZA, alebo ak o to požiada viac ako jedna 
štvrtina členov AS SjF. Ak tak predseda akademického senátu SjF na žiadosť 
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dekana SjF alebo rektora UNIZA neurobí, zvolá zasadnutie akademického 
senátu fakulty verejnej vysokej školy dekan. 

(6) Predsedníctvo senátu tvoria dvaja volení členovia zo zamestnaneckej časti AS 
SjF, predseda študentskej časti AS SjF, predseda, podpredseda a tajomník AS 
SjF. 

(7) Zasadnutia predsedníctva AS SjF zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podľa 
potreby podpredseda AS SjF. 

(8) Nová voľba AS SjF sa uskutoční vždy pred ukončením jeho funkčného obdobia, 
alebo keď o to požiada nadpolovičná väčšina AO SjF v súlade so Zásadami 
volieb do AS SjF. 

(9) Členstvo v AS SjF zaniká podľa § 26 ods. 6 zákona o VŠ: 
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v §2 ods. 3, 
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak 

nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa §26 
ods. 8 zákona 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, za ktorú bol zvolený, 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 SjF, 
i) odvolaním člena AS SjF z funkcie AO SjF, 
j) smrťou člena AS SjF. 

(10) Ak zaniklo členovi AS SjF členstvo pred skončením funkčného obdobia, zvolí 
zodpovedajúca časť AO na uvoľnené miesto nového člena AS SjF ktorého 
funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 
predčasne zaniklo tak, aby boli dodržané zásady zastúpenia pracovísk a 
jednotlivých stupňov štúdia. 

(11) Akademický senát SjF si zvolí pomocné a poradné orgány (komisie) podľa  
§ 2 ods. 3 Zásady volieb do AS SjF. 

 
§ 3 

Pôsobnosť akademického senátu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline 

(1) AS SjF podľa § 27 zákona 131/2002 Z.z. v znení  neskorších predpisov: 
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. 

a), b) a f) a vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 3, ak sa na návrh 
dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými 
predpismi verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 1 písm. b), d), i) a j)]; schvaľuje 
na návrh predsedu akademického senátu fakulty vnútorné predpisy fakulty 
podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d), 

b) tajným hlasovaním volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie 
dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana (§ 28 ods. 
3); ak po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu jeho 
funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu, 
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ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového 
dekana najviac na 6 mesiacov, 

c) tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie 
prodekanov, 

d) tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie 
členov vedeckej rady fakulty, 

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

f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej 
alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len "dlhodobý zámer fakulty") 
vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy, 
predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho 
aktualizáciu, 

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

h) pred schválením vo vedeckej rade verejnej vysokej školy prerokúva návrh 
študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 

i)  schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)], 

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie 
alebo zrušenie pracovísk fakulty, 

k) tajným hlasovaním volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 
3), 

l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú 
vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na  webovom sídle univerzity 
v zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zákona o VŠ., 

m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) 
týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo 
predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich 
predložením na schválenie akademickému senátu UNIZA. 

(2) Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) 
a k) uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 
rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne. 

(3) AS SjF schvaľuje udelenie pamätnej medaily členom AO SjF a iným osobám, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj SjF alebo prispeli k rozvoju vedy a vzdelanosti. 

 
§ 4 

Zasadanie akademického senátu SjF UNIZA 
 

(1) Zasadania AS SjF sú verejné. Na návrh ktoréhokoľvek člena AS SjF a po 
súhlasnom aklamačnom hlasovaní AS SjF môže byť časť rokovania vyhlásená 
za neverejnú. 

(2) Zasadanie AS SjF vedie predseda alebo podpredseda AS SjF. 
(3) Pozvánky s programom a pracovnými podkladmi musia byť členom AS SjF 

doručené najneskôr 48 hodín v rámci pracovných dní pred termínom 
zasadnutia. Kompletné pracovné podklady musí predkladateľ spracovať ku 
všetkým bodom rokovania, ktoré majú byť uzavreté hlasovaním. 
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(4) Osobné pozvanie je považované za dostatočné len v prípade, že nebude 
potrebné doručovať senátorom pracovné podklady. 

(5) Definitívny program zasadnutia AS SjF je platný až po jeho schválení 
hlasovaním. 

(6) AS SjF rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho kompetencie podľa 
§3 tohto rokovacieho poriadku.  

(7) Zápisy z priebehov rokovania zhotovuje zapisovateľ a overuje predseda (v 
prípade jeho neprítomnosti podpredseda) a tajomník senátu. Zápis obdrží každý 
člen AS SjF, každé pracovisko fakulty a dekan SjF. 

(8) Proti textu zápisu alebo jeho časti môže každý člen AS SjF do dvoch týždňov po 
doručení podať námietku overovateľovi zápisu. Ak ju tento uzná za oprávnenú 
je povinný do týždňa doručiť všetkým senátorom opravu. V opačnom prípade 
môže predložiť námietku na rozhodnutie na najbližšom zasadnutí AS SjF. 

(9) Pred rozhodovaním o závažných otázkach môže predseda (podpredseda) AS 
SjF požiadať vecne príslušné poradné orgány (komisie) AS SjF o prípravu 
stanoviska k nim s dostatočným časovým predstihom. 

 
§ 5 

Spôsob rozhodovania 
 
(1) Hlasovacie právo majú len členovia AS SjF. 
(2) AS SjF sa uznáša tajným hlasovaním, resp. tajnými voľbami v záležitostiach 

podľa §3 ods. 1 a ods. 2. O ostatných otázkach rozhoduje tajným hlasovaním, 
iba ak na návrh ktoréhokoľvek člena AS SjF o tajnom hlasovaní rozhodne AS 
SjF hlasovaním. 

(4)  Pri rozhodovaní o otázkach štúdia a sociálneho zabezpečenia študentov sa 
hlasuje v oboch častiach AS SjF oddelene. V týchto prípadoch sa návrh pokladá 
za schválený, ak súhlas vyjadria obe časti AS SjF. 

(5) Technickú stránku hlasovania vrátane overenia uznášania schopnosti AS SjF 
zabezpečuje volebná a mandátová komisia AS SjF. 

(6) Hlasovacie lístky sú archivované najmenej 30 dní po skončení hlasovania. Člen 
AS SjF má právo požiadať do 30 dní po hlasovaní o možnosť nahliadnutia do 
hlasovacích lístkov. Žiadosti člena AS vyhovejú členovia Volebnej a mandátovej 
komisie AS SjF najneskôr do 24 hodín a to za prítomnosti predsedu alebo 
tajomníka AS SjF. 

(7) AS SjF je schopný uznášania za účasti aspoň dvoch tretín všetkých členov AS 
SjF. Rozhodnutie senátu je platné pri nadpolovičnej väčšine hlasov prítomných 
členov AS SjF. Toto ustanovenie platí analogicky aj pre jednotlivé časti AS SjF 
pri oddelenom hlasovaní podľa §3 ods. 4. 

(8)  Hlasovaniu o jednotlivých otázkach predchádza spravidla diskusia, prípadne 
stanoviská vecne príslušných komisií AS SjF. Na záver diskusie predseda 
(podpredseda) AS SjF predloží návrh textu uznesenia, o ktorom sa hlasuje. 
Ktorýkoľvek člen AS SjF má právo predložiť pozmeňujúci návrh k danému 
uzneseniu. Pred hlasovaním o uznesení má predsedajúci povinnosť dať 
hlasovať o podaných pozmeňujúcich návrhoch. V prípade schválenia 
pozmeňujúcich návrhov musí byť text uznesenia pred hlasovaním o ňom 
upravený tak, aby zahrňoval schválené pozmeňujúce návrhy. 




