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ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE

Vnútorný predpis JLF UK v Martine vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a schválený podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách Akademickým
senátom JLF UK v Martine dňa 23. apríla 2003, v znení zmien a úprav zo dňa 22. mája
2009 a v znení zmien a úprav zo dňa 25. novembra 2014
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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej
lekárskej fakulty v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení Akademickým senátom JLF UK
dňa 25. novembra 2014
vydávam
tento Rokovací poriadok Akademického senátu JLF UK, ktorý je v zmysle § 33 ods. 2 písm.
d) zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vnútorným predpisom JLF UK.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Čl. 1
Úlohou Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK Jesseniovej lekárskej fakulty v
Martine (ďalej len "Senát"; "JLF UK") je zabezpečiť efektívny výkon právomocí zverených Senátu
zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "zákon"), inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom Univerzity
Komenského a Štatútom JLF UK.

DRUHÁ ČASŤ
Forma práce Senátu a jeho orgánov a hlasovanie
Čl. 2
Senát, jeho predsedníctvo, komory a komisie pracujú formou zasadaní. Svoju pôsobnosť
vykonávajú uznášaním sa, v zákonom ako aj iným záväzným predpisom vymedzených prípadoch aj
voľbou.
Čl. 3
Hlasovanie
(1) Senát a jeho kolektívne orgány rozhodujú prostredníctvom hlasovania.
(2) Pred každým hlasovaním na zasadaní Senátu alebo jeho kolektívneho orgánu je potrebné
vykonať kontrolu uznášaniaschopnosti.
(3) Hlasovanie sa nesmie prerušiť.
(4) Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné.
(5) Verejné hlasovanie sa spravidla uskutočňuje zdvihnutím ruky. Senát (jeho kolektívny orgán)
môže ustanoviť aj iný spôsob verejného hlasovania.
(6) Tajné hlasovanie sa koná pomocou lístkov; postupuje sa tak, aby nebolo možné zistiť, ako
kto hlasoval.
(7) Funkciu skrutátora a overovateľa výsledku hlasovania plní:
a/ ak ide o hlasovanie Senátu a predsedníctva Senátu - predsedníctvo Senátu,
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b/ ak ide o hlasovanie komory - predseda spoločne s podpredsedom príslušnej komory (v prípade
neprítomnosti niektorého z nich ten, kto je prítomný spoločne s ďalším na to komorou povereným
členom),
c/ ak ide o hlasovanie komisie Senátu - predseda spoločne s podpredsedom komisie (v prípade
neprítomnosti niektorého z nich ten, kto je prítomný spoločne s ďalším na to komisiou povereným
členom).
(8) Po skončení hlasovania vyhlási jeden z tých, ktorí plnia funkciu skrutátora (spravidla ten,
ktorý je najvyššie funkčne postavený) výsledok hlasovania.

Čl. 4
Postavenie, pôsobnosť, právomoci a povinnosti členov predsedníctva Senátu1) vyplývajú zo
Štatútu JLF UK a z tohoto poriadku.

TRETIA ČASŤ
Zasadania Senátu
Oddiel 1
Prvé zasadanie novozvoleného Senátu
Čl. 5
(1) Prvé zasadanie novozvoleného Senátu zvolá do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb
predseda volebnej komisie, najskôr však 1 deň po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho
Senátu.
(2) Na prvom zasadaní prijme predseda volebnej komisie sľub členov novozvoleného
Senátu.
(3) Člen akademického senátu skladá po zvolení tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať funkciu člena akademického
senátu a budem sa pritom riadiť zákonmi, Štatútom Univerzity Komenského a Štatútom Jesseniovej
lekárskej fakulty UK a inými právnymi predpismi.“
(4) Potom sa vykoná voľba predsedníctva Senátu, ktorú vedie predseda volebnej komisie.
(5) Pokiaľ sa na prvom zasadaní nevykoná voľba aspoň uznášaniaschopnej časti
predsedníctva Senátu, predseda volebnej komisie zabezpečí zvolávanie Senátu v štrnásťdňovej
periodicite, až pokiaľ nedôjde k zvoleniu uznášaniaschopnej časti predsedníctva novozvoleného
Senátu.
(6) Momentom zvolenia uznášaniaschopnej časti sa predsedníctvo ujíma svojich funkcií.

Oddiel 2
1

Čl. 15 Štatútu JLF UK
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Zasadania Senátu
Čl. 6
Zvolanie zasadania
(1) Zasadania Senátu zvoláva predseda Senátu2). Program zasadania navrhuje predsedníctvo
Senátu. Zasadanie Senátu vedie a vyhlasuje za ukončené predseda Senátu. Predseda Senátu môže
splnomocniť ktoréhokoľvek člena predsedníctva Senátu, aby viedol zasadanie a vyhlásil ho za
ukončené. Toto poverenie možno kedykoľvek v priebehu zasadania vziať späť.
(2) Predseda Senátu alebo podľa odseku 1 splnomocnený člen predsedníctva, ak vedú
zasadanie, budú v ďalšom texte označovaní ako "predsedajúci".
(3) Zasadanie Senátu sa s výnimkou prípadov uvedených v odseku 5 zvoláva zásadne
elektronickou poštou. Pozvánka musí obsahovať údaje o dátume, mieste a čase konania zasadania a
musí byť rozoslaná najneskôr 14 dní pred dňom zasadania.
(4) Návrh programu a podkladové materiály sa členom Senátu rozosielajú tak, aby mali
dostatok času na prípravu na rokovanie, spravidla najmenej 7 dní vopred.
(5) Vo zvlášť odôvodnených prípadoch, kedy sa ukazuje bezodkladne nevyhnutné zvolať
zasadanie Senátu, je možné zvolať ho aj inak, spravidla telefonicky. Na takto zvolané zasadanie sa
nevzťahuje ustanovenie odseku 3.
Čl. 7
(1) Zasadania Senátu sú verejné3). O neverejnej forme časti zasadania môže rozhodnúť
Senát, ak sa za ňu vysloví trojpätinová väčšina prítomných členov každej z komôr.
(2) Na zasadaní časti, ktorá bola označená za neverejnú, môžu byť okrem členov Senátu,
prítomné iba osoby, ktorým táto právomoc vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj osoby, ktoré majú k tomu súhlas Senátu.
Čl. 8
Začatie zasadania
(1) V čase, ktorý bol určený za začiatok zasadania, vykoná predsedajúci kontrolu
uznášaniaschopnosti.
(2) Pokiaľ kontrola vykonaná podľa odseku 1 preukáže uznášanianeschopnosť, čaká sa
spravidla hodinu, či sa Senát nestane uznášaniaschopný. Pokiaľ nie, ďalší postup sa riadi
rozhodnutím predsedajúceho.
(3) Pokiaľ je Senát uznášaniaschopný (stane sa uznášaniaschopný), predsedajúci vyhlási
začatie zasadania, pričom uvedie počet prítomných členov každej z komôr.
Čl. 9
Schválenie programu
(1) Po vyhlásení začiatku zasadania predloží predsedajúci návrh programu a návrh spôsobu
prerokúvania jeho jednotlivých bodov a otvorí k nemu diskusiu.
2
3

Čl. 14 ods. 3 Štatútu JLF UK.
Čl. 14 ods. 3 Štatútu JLF UK.

Strana 5 z 19

Int. dok. č.:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 33/2014

Rokovací poriadok AS JLF UK

Výtlačok č.: 1
Lehota
uloženia:10 r

(2) Každý člen Senátu, ako aj dekan, prodekani a tajomník JLF UK môžu ústne alebo
písomne navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu alebo spôsobu prerokúvania jeho jednotlivých
bodov.
(3) Keď sa už nikto nehlási do diskusie o programe, vyhlási ju predsedajúci za skončenú.
Potom sa pristúpi k hlasovaniu o prípadných pozmeňovacích návrhoch predložených podľa odseku
2. O každom z nich sa hlasuje osobitne a to v poradí, v akom boli predložené. Na záver sa hlasuje o
celom návrhu programu. Po jeho prijatí sa stáva záväzný pre všetkých prítomných členov Senátu
ako aj pre všetky ostatné osoby prítomné na zasadaní.
(4) Zmenu už schváleného programu môže vykonať výlučne Senát hlasovaním.
Čl. 10
Rozprava
(1) Prerokúvanie jednotlivých bodov programu sa začína spravidla prednesením
predkladacej správy k tomuto návrhu. Prerokúvanie potom pokračuje rozpravou.
(2) Rozpravu vedie predsedajúci. V rozprave udeľuje členom Senátu slovo v poradí, v akom
sa do rozpravy prihlásili.
(3) Pre priebeh rozpravy nie je rozhodujúca prítomnosť uznášaniaschopnej časti Senátu.
(4) Člen Senátu má v rozprave hovoriť k prerokúvanej veci. Ak sa od nej odchyľuje,
predsedajúci ho na to upozorní. Ak upozornenie neviedlo k náprave, predsedajúci mu slovo odníme.
Proti odňatiu slova môže člen Senátu vzniesť námietku, o ktorej rozhodne Senát hlasovaním.
(5) Člen Senátu má právo na faktickú poznámku, ktorou reaguje na priebeh rozpravy; slovo
sa mu udelí bezodkladne, ale bez prerušenia toho, kto práve hovorí. Prednesenie faktickej
poznámky nesmie prekročiť 1 minútu. Ak nejde o faktickú poznámku alebo ak jej prednesenie
prekročí lehotu 1 minúty, predsedajúci členovi Senátu slovo odníme.
(6) Právo na podanie pozmeňovacích návrhov k návrhu akéhokoľvek uznesenia Senátu v
rámci rozpravy má za podmienok stanovených týmto poriadkom každý člen Senátu, ako aj dekan,
prodekani, tajomník JLF UK a tí členovia komisií Senátu, ktorí nie sú členmi Senátu.
(7) Vo chvíli, keď sa už o slovo nehlási nikto na to oprávnený, vyhlási predsedajúci
rozpravu za skončenú.
Čl. 11
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
(1) Po skončení rozpravy sa pristupuje k hlasovaniu o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch
a to v poradí, v akom boli predložené. Aby bol pozmenený návrh uznesenia, musí s tým vysloviť
súhlas nadpolovičná väčšina prítomných členov každej z komôr.
(2) Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch je spravidla verejné.
(3) Neverejné hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa realizuje v prípadoch, ak o to
požiada trojpätinová časť niektorej z komôr.
Čl. 12
Hlasovanie o uznesení
(1) Na záver prerokúvania príslušného bodu programu sa hlasuje o uznesení, ktoré spravidla
predkladá predsedníctvo. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné. Tajné hlasovanie sa okrem
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prípadov, kedy to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov4), koná vtedy, ak o to
požiada trojpätinová časť niektorej z komôr.
(2) Pred hlasovaním o uznesení môže predseda komory požiadať predsedajúceho o
prerušenie zasadania Senátu na uskutočnenie porady členov príslušnej komory. Žiadosti má byť
vyhovené.
Čl. 13
Dohodovacie konanie
(1) Ak nastane situácia, pri ktorej jedna z komôr návrh uznesenia prijme a v druhej nie je
prijaté, môžu predkladateľ návrhu uznesenia alebo predsedníctvo Senátu navrhnúť začatie
dohodovacieho konania. Dohodovacie konanie sa uskutoční, ak sa zaň v hlasovaní vysloví
nadpolovičná väčšina prítomných členov každej z komôr.
(2) Ak bolo dohodovacie konanie odsúhlasené, bezodkladne sa vytvorí šesťčlenná
dohodovacia komisia Senátu, do ktorej každá z komôr zvolí po troch členoch. Predsedajúci počas
dohodovacieho konania preruší zasadanie Senátu.
Čl. 14
Voľba
(1) Voľba sa uskutočňuje zásadne tajným hlasovaním.
(2) Pre platnosť voľby sa vyžaduje, aby sa jej zúčastnila uznášaniaschopná časť Senátu, pre
zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Senátu s výnimkou voľby
kandidáta na dekana, pre ktorú platia osobitné ustanovenia5).
(3) Pokiaľ sa v prvom kole voľby nedosiahne súhlas potrebného počtu členov Senátu, volí
sa znova medzi kandidátmi s dvoma najväčšími počtami hlasov. V prípade, ak ani opakovaná voľba
neviedla k zvoleniu, o ďalšom postupe rozhodne na návrh predsedajúceho hlasovaním Senát.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Zasadania kolektívnych orgánov Senátu
Oddiel 1
Zasadania predsedníctva
Čl. 15
(1) Zasadania predsedníctva Senátu zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda
Senátu.
(2) Zasadania predsedníctva sa zvolávajú spravidla elektronickou poštou, môžu však byť
zvolané aj inak, napr. telefonicky. Zvolanie sa má vykonať najmenej 24 hodín pred začatím
zasadania. Vo výnimočných prípadoch stačí na zvolanie Predsedníctva Senátu aj kratší čas.

4
5

Čl. 18 ods. 2 Štatútu JLF UK.
Čl. 23 Štatútu JLF UK

Strana 7 z 19

Int. dok. č.:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE VP 33/2014

Rokovací poriadok AS JLF UK

Výtlačok č.: 1
Lehota
uloženia:10 r

(3) Zasadanie predsedníctva je uznášaniaschopné, ak sú prítomní najmenej 4 jeho členovia,
pričom musí byť prítomný aspoň jeden člen volený komorou študentov.
(4) Zasadania predsedníctva Senátu sú spravidla verejné. O neverejnej forme celého
zasadania alebo jeho časti môže rozhodnúť predsedníctvo Senátu svojim uznesením. Na zasadaní
alebo na jeho časti, ktorá bola označená za neverejnú, môžu byť okrem členov predsedníctva
Senátu, prítomné iba osoby, ktorým táto právomoc vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
predpisov 4), ako aj osoby, ktoré majú k tomu súhlas predsedníctva Senátu.
(5) Pre zasadania predsedníctva Senátu platia obdobne ustanovenia Čl. 8 a Čl. 9 určené pre
rokovanie Senátu.
(6) Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa uskutočňuje po skončení rozpravy. Aby bol
pozmenený návrh uznesenia, je potrebné, aby s tým vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina
prítomných členov predsedníctva, z toho súhlas aspoň jedného člena voleného Komorou študentov.
Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch je verejné.
(7) Hlasovanie o uznesení je spravidla verejné a koná sa tak, aby bolo možné zaevidovať,
ako hlasovali jednotliví členovia predsedníctva. Táto evidencia je verejne dostupná.
(8) Hlasovanie je tajné, ak o to požiada najmenej polovica prítomných členov predsedníctva.

Oddiel 2
Zasadania komôr
Čl. 16
(1) Zasadania komory zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda príslušnej komory.
(2) Zasadania komory sa zvolávajú elektronickou poštou. Pozvánka na zasadanie sa zasiela
najmenej 4 dni pred jeho začatím. Podkladové materiály na zasadanie sa zasielajú najmenej deň
pred začatím zasadania.
(3) Členovia predsedníctva Senátu sú oprávnení zúčastňovať sa na všetkých zasadaniach
ktorejkoľvek z komôr.
(4) Zasadanie komory je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina
členov komory. Pre platné uznesenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
(5) Zasadania komory sú spravidla verejné. O neverejnej forme celého zasadania alebo jeho
časti môže rozhodnúť komora svojim uznesením. Na zasadaní alebo na jeho časti, ktorá bola
označená za neverejnú, môžu byť okrem členov predsedníctva Senátu, prítomné iba osoby, ktorým
táto právomoc vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov 4), ako aj osoby, ktoré majú k
tomu súhlas príslušnej komory.
(6) Pre zasadania komory platia obdobne ustanovenia Čl. 8 a Čl. 9 určené pre rokovanie
Senátu.
(7) Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa uskutočňuje po skončení rozpravy. Aby bol
pozmenený návrh uznesenia, je potrebné, aby s tým vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina
prítomných členov komory. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch je verejné.
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(8) Hlasovanie o uznesení môže byť verejné alebo tajné. Tajné hlasovanie sa koná vtedy, ak
o to požiada člen komory a s jeho žiadosťou vyjadrí verejným hlasovaním súhlas nadpolovičná
väčšina prítomných členov komory.
(9) Komora volí tajným hlasovaním. Pre platnosť voľby sa vyžaduje, aby sa jej zúčastnila
uznášaniaschopná časť komory, pre zvolenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov komory. Pokiaľ sa v prvom kole voľby nedosiahne súhlas potrebného počtu členov komory,
volí sa znova medzi kandidátmi s dvoma najväčšími počtami hlasov. V prípade, ak ani opakovaná
voľba neviedla k zvoleniu, o ďalšom postupe rozhodne na návrh predsedu hlasovaním komora.
(10) Voľbu predsedu novozvolenej komory riadi, organizuje a zabezpečuje predseda
volebnej komisie alebo člen uznášaniaschopnej časti novozvoleného predsedníctva.
Oddiel 3
Zasadania komisií
Čl. 17
(1) Zasadania komisie Senátu zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda príslušnej
komisie.
(2) Zasadania komisie sa zvolávajú spravidla elektronickou poštou. Pozvánka na zasadanie
sa zasiela najmenej 4 dni pred jeho začatím. Podkladové materiály na zasadanie sa zasielajú
najmenej deň pred začatím zasadania.
(3) Členovia predsedníctva Senátu sú oprávnení zúčastňovať sa na všetkých zasadaniach
ktorejkoľvek z komisií.
(4) Vo zvlášť odôvodnených prípadoch, kedy sa ukazuje bezodkladne nevyhnutné zvolať
zasadanie príslušnej komisie, je možné zvolať ju aj inak, spravidla telefonicky. Na takto zvolané
zasadanie sa nevzťahuje ustanovenie odseku 2.
(5) Zasadanie komisie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov
komisie a zároveň predseda alebo podpredseda príslušnej komisie. Pre platné uznesenie sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(6) Zasadania komisie sú spravidla verejné. O neverejnej forme celého zasadania alebo jeho
časti môže rozhodnúť komisia svojim uznesením. Na zasadaní alebo na jeho časti, ktorá bola
označená za neverejnú, môžu byť okrem členov komisie Senátu, prítomné iba osoby, ktorým táto
právomoc vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov 4), ako aj osoby, ktoré majú k tomu
súhlas komisie.
(7) Pre zasadania komisie platia obdobne ustanovenia Čl. 8 a Čl. 9 určené pre rokovanie
Senátu.
(8) Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch sa uskutočňuje po skončení rozpravy. Aby bol
pozmenený návrh uznesenia, je potrebné, aby s tým vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina
prítomných členov komisie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch je verejné.
(9) Hlasovanie o uznesení môže byť verejné alebo tajné. Tajné hlasovanie sa koná vtedy, ak
o to požiada člen komisie a s jeho žiadosťou vyjadrí verejným hlasovaním súhlas nadpolovičná
väčšina prítomných členov komisie.
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PIATA ČASŤ
Konkretizácia výkonu právomocí Senátu
Oddiel 1
Tvorba predpisov
Čl. 18
Predpismi Senátu sú jeho uznesenia týkajúce sa otázok v pôsobnosti Senátu. Senát nemá
právo vydávať žiadne iné predpisy.
Čl. 19
Oprávnení navrhovatelia
(1) Oprávnenými navrhovateľmi uznesenia o návrhu Štatútu JLF UK sú:
a/ predsedníctvo Senátu,
b/ dekan,
c/ Vedenie JLF UK,
d/ Vedecká rada JLF UK,
e/ stále komisie Senátu,
f/ skupina najmenej 10 členov Senátu.
(2) Oprávnenými navrhovateľmi uznesení o Rokovacom poriadku Senátu a Zásad volieb do
Senátu sú okrem orgánov a funkcionárov uvedených v odseku 1 títo ďalší:
a/ komory Senátu,
b/ skupina najmenej 5 členov Senátu.
(3) V prípade, ak Štatút JLF UK alebo iný záväzný právny predpis nestanovuje inak,
oprávneným navrhovateľom iných, než v odsekoch 1 a 2 uvedených uznesení je aj každý člen
Senátu.
Čl. 20
(1) Návrh uznesenia na zmenu Štatútu JLF UK sa v čase medzi zasadaniami Senátu
predkladá v písomnej forme predsedovi Senátu, ktorý ho bez meškania pošle členom Senátu
a dekanovi JLF UK.
(2) Predseda Senátu prikáže, aby návrh uznesenia prerokovali a zaujali k nemu stanovisko
komisie, ktorým to vyplýva ako povinnosť na základe tohto poriadku alebo ak o to požiadal
predseda príslušnej komisie. Predseda Senátu môže prikázať, aby návrh uznesenia prerokovali a
zaujali k nemu stanovisko aj iné komisie.
(3) Stanovisko dekana, komôr a komisií, ktorým bol návrh uznesenia predložený na
prerokovanie bude prezentované ešte pred otvorením rozpravy k príslušnému bodu programu.
(4) Návrhy uznesení, pre ktoré nie je stanovená lehota medzi predložením a začatím
prerokúvania, možno predkladať aj priamo na zasadaní Senátu a to spravidla písomne. Od písomnej
formy možno upustiť v prípade, že ide o jednoduchý, niekoľkovetový návrh uznesenia.
(5) Predseda Senátu v prípade, ak rokovaniu Senátu má predchádzať stanovisko komisií
Senátu a/alebo dekana, resp. stanovisko Vedenia JLF UK, preruší zasadanie a požiada, aby návrh
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uznesenia ihneď prerokovali a zaujali k nemu stanovisko komisie, ktorým to vyplýva ako povinnosť
na základe tohto poriadku, resp. požiada Vedenie JLF UK o zaujatie stanoviska.
(6) Predseda Senátu môže prerušiť zasadanie aj v iných než v odseku 5 uvedených
prípadoch a môže iniciatívne požiadať ktorúkoľvek komisiu Senátu, aby návrh uznesenia ihneď
prerokovala a zaujala k nemu stanovisko. Aj Senát môže uložiť komisiám povinnosť prerokovať
navrhované uznesenie.
(7) Predseda Senátu preruší zasadanie aj v prípade, ak o to požiada dekan, predseda komory
alebo komisie Senátu, ak má byť účelom zaujatie stanoviska k návrhu uznesenia.
(8) Ihneď po obnovení prerušeného zasadania sa prednesú stanoviská orgánov prijaté k
návrhu príslušného uznesenia.
Čl. 21
Povinnosti pred prerokovaním
(1) Pred tým, než návrh uznesenia o návrhu Štatútu JLF UK prerokuje Senát, musia ho
prerokovať všetky stále komisie Senátu a zaujať k nemu stanovisko (v prípade, že je
predkladateľom návrhu uznesenia o návrhu Štatútu JLF UK Právna komisia Senátu, táto povinnosť
jej odpadá).
(2) Pred tým, než návrh uznesení o Rokovacom poriadku Senátu a Zásad volieb do Senátu
prerokuje Senát, musí ich prerokovať aspoň Právna komisia Senátu a zaujať k nemu stanovisko.
(3) Medzi predložením návrhu uznesenia o návrhu Štatútu JLF UK a dňom, kedy ho má
prerokúvať Senát, musí uplynúť lehota spravidla 30 dní. Pre ostatné návrhy uznesení sa nestanovuje
lehota medzi predložením a najskorším termínom prerokúvania.
Čl. 22
Ustanovenia Čl. 19, 20 a 21 sa v plnej miere vzťahujú aj na prípady novelizácie príslušných
predpisov.

Oddiel 2
Voľba kandidáta na dekana
Čl. 23
(1) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana sa musí uskutočniť najmenej 7 dní predo dňom
ich konania.
(2) V deň vyhlásenia volieb kandidáta na dekana vyzve písomne predsedníctvo Senátu
všetkých oprávnených navrhovateľov, aby v lehote do 5 dní predo dňom volieb uplatnili svoje
právo navrhnúť kandidáta na dekana. Návrh kandidáta je nutné podať súčasne so súhlasom
príslušného kandidáta.
(3) Došlé a právoplatné návrhy kandidátov zaregistruje volebná komisia, v prípade
neschopnosti uznášania volebnej komisie preberá túto funkciu predsedníctvo Senátu. Písomné
vyrozumenie sa zasiela aj v prípade nevykonania registrácie z dôvodu, že návrh nespĺňa podmienky
stanovené Štatútom a volebným poriadkom pre voľbu dekana.
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(4) Každý kandidát je oprávnený vzdať sa kandidatúry a to do 3 dní predo dňom volieb
písomným vyhlásením. Vyhlásenie nemožno vziať späť.
(5) V deň volieb sa uskutoční verejné zasadanie Senátu, na ktorom sa umožní kandidátom
predniesť návrh programu svojej činnosti a vytvorí sa aj priestor na diskusiu s členmi Senátu,
členmi akademickej obce a ďalšími zamestnancami JLF UK.
Čl. 24
Voľba kandidáta na dekana sa vykonáva spôsobom určeným Štatútom JLF UK6.
Čl. 25
Prevzatie funkcie
(1) Na deň inaugurácie novozvoleného dekana sa zvolá Senát aj akademická obec JLF UK.
Pre právoplatný priebeh inaugurácie sa však nevyžaduje prítomnosť uznášaniaschopnej časti Senátu
ani nadpolovičnej väčšiny akademickej obce.
(2) Inauguračný akt pozostáva zo zloženia sľubu novozvoleného dekana do rúk rektora
Univerzity Komenského a predsedu Senátu alebo iného povereného člena predsedníctva Senátu.

Oddiel 3
Výkon niektorých ďalších právomocí
Čl. 26
Rozpis dotácií
(1) Návrh dekana na ročné rozdelenie finančných prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu
prerokúva najskôr Komisia pre rozpočet a hospodárenie, ktorá môže Senátu odporučiť prijatie
výhrad.
(2) Senát pri prerokovávaní návrhu dekana postupuje tak, že hlasovaním rozhoduje o prijatí
prípadných výhrad Komisie pre rozpočet a hospodárenie ako aj o prijatí ďalších prípadných výhrad
navrhnutých členmi Senátu. Výhrada voči návrhu dekana je prijatá, ak sa za ňu v hlasovaní vysloví
nadpolovičná väčšina prítomných členov každej z komôr.
(3) Súhrn všetkých výhrad bez meškania doručí predsedníctvo Senátu dekanovi. Ten posúdi
jednotlivé výhrady, na čo si môže vyžiadať primeraný čas, počas ktorého sa zasadanie Senátu
prerušuje alebo sa pokračuje prerokúvaním ďalšieho bodu.
(4) Dekan potom oznámi, ktoré z výhrad Senátu prijíma.
(5) Na základe oznámenia dekana predsedníctvo Senátu predloží návrh uznesenia
o rozdelení dotácií zo štátneho rozpočtu. O tomto návrhu prebehne bežná rozprava.
(6) V prípade, že Senát sa uznesie na tom, že neschvaľuje návrh dekana na ročné rozdelenie
finančných prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu, začína plynúť rozpočtové provizórium a
dekan je povinný predložiť nový návrh.
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(7) Počas rozpočtového provizória možno finančné prostriedky dotácií zo štátneho rozpočtu
čerpať len na zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky a finančné prostriedky z vlastných výnosov
možno čerpať len so súhlasom predsedníctva Senátu.
Čl. 27
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolnú činnosť Senátu vykonáva Senát, jeho kolektívne orgány ako aj jednotlivé na
to poverené osoby a to v rozsahu a za podmienok stanovených Štatútom JLF UK a týmto
poriadkom.
(2) Jednotlivé kontroly v mene Senátu vykonávajú osoby poverené k tomu Senátom (v čase
medzi zasadaniami Senátu jeho predsedníctvom), a to v rozsahu a za podmienok stanovených
osobitným splnomocnením.
(3) Jednotlivé kontroly v mene kolektívnych orgánov Senátu vykonávajú osoby poverené k
tomu príslušným kolektívnym orgánom, a to v rozsahu a za podmienok stanovených osobitným
splnomocnením, najviac však v rozsahu právomocí v oblasti kontrolnej činnosti zverených tomuto
kolektívnemu orgánu.
(4) Samotný výkon kontroly nesmie rušiť ani nijakým iným spôsobom ovplyvňovať priebeh
kontrolovanej činnosti.
(5) O kontrolnom zistení spisujú osoby, ktoré vykonali kontrolu správu a predkladajú ju
orgánu, ktorý ich kontrolou poveril. Súčasťou správy je najmä:
a/ presný popis zistených skutočností,
b/ menovité uvedenie prípadných nedostatkov s ich dokladovaním (ak je ono možné),
c/ návrh opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov.
(6) Správa o kontrolnom zistení sa zasiela aj osobe, ktorá za kontrolovanú činnosť
zodpovedá. Táto osoba môže do 5 dní po doručení správy vzniesť voči jej obsahu námietky, a to
orgánu, ktorý vydal poverenie na vykonanie kontroly.
(7) Správa o kontrolnom zistení sa môže stať predmetom rokovania kolektívneho orgánu
najskôr po uplynutí lehoty 5 dní odo dňa jej doručenia osobe, ktorá za kontrolovanú činnosť
zodpovedá.
(8) Kontrolu nesmú vykonávať osoby, u ktorých je možné mať so zreteľom na pomer k
predmetu kontroly alebo na vzťah k osobám, ktoré za kontrolovanú činnosť zodpovedajú,
pochybnosti o nepredpojatosti.

ŠIESTA ČASŤ
Funkcionári Senátu
Čl. 28
Predseda Senátu
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(1) Predsedovi Senátu prináležia práva a povinnosti podľa Štatútu JLF UK a podľa tohto
poriadku, menovite:
a/ zastupuje Senát navonok, najmä v styku s dekanom, prodekanmi a tajomníkom,
b/ vedie a vyhlasuje za ukončené zasadanie Senátu,
c/ zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené zasadanie predsedníctva Senátu,
d/ podpisuje uznesenia Senátu a uznesenia predsedníctva Senátu,
e/ žiada komisie prerokovať návrhy uznesení Senátu,
f/ prijíma hostí Senátu a rozhoduje o vysielaní delegácií Senátu, ak o vyslaní delegácie nerozhodol
Senát sám.
(2) Predsedu Senátu v neprítomnosti zastupujú členovia predsedníctva v poradí: predseda
komory zamestnancov, ďalší člen komory zamestnancov, predseda komory študentov.
Čl. 29
Predseda komory
(1) Predseda komory vykonáva práva a povinnosti podľa Štatútu JLF UK a podľa tohto
poriadku, menovite:
a/ zastupuje komoru navonok,
b/ zvoláva, vedie a vyhlasuje za ukončené zasadanie komory,
c/ podpisuje uznesenia komory,
d/ prijíma hostí komory a rozhoduje o vysielaní delegácií komory, ak o vyslaní delegácie
nerozhodla komora sama.
(2) Predsedu komory v neprítomnosti zastupuje podpredseda komory.
Čl. 30
(1) Predsedu Senátu môže Senát odvolať. Predseda Senátu je odvolaný, ak sa za návrh na
jeho odvolanie, podaný ktorýmkoľvek členom Senátu, v tajnom hlasovaní vysloví nadpolovičná
väčšina členov z komôr Senátu.
(2) Predseda Senátu môže požiadať o uvoľnenie z funkcie. O žiadosti rozhoduje Senát,
spravidla verejným hlasovaním. Predseda Senátu je uvoľnený z funkcie, ak sa za to v hlasovaní
vysloví nadpolovičná väčšina všetkých členov Senátu.
(3) Senát vykoná voľbu nového predsedu najneskôr do 14 dní po uvoľnení z funkcie
predsedu Senátu.
Čl. 31
(1) Predsedu komory môže komora odvolať. Predseda komory je odvolaný, ak sa za návrh
na jeho odvolanie, podaný ktorýmkoľvek členom komory, v tajnom hlasovaní vysloví nadpolovičná
väčšina všetkých členov komory.
(2) Predseda komory môže požiadať o uvoľnenie z funkcie. O žiadosti rozhoduje komora,
spravidla verejným hlasovaním. Predseda komory je uvoľnený z funkcie, ak sa za to v hlasovaní
vysloví nadpolovičná väčšina všetkých členov komory.
(3) Ihneď na tom istom zasadaní komory, na ktorom došlo k odvolaniu predsedu komory, sa
vykoná voľba nového predsedu.
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Čl. 32
Obdobne, ako je uvedené v Čl. 31 sa postupuje i v prípade odvolávania podpredsedu
komory; v prípade Komory študentov aj odvolávania člena predsedníctva.

SIEDMA ČASŤ
Komisie Senátu
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia Siedmej časti
Čl. 33
(1) Senát si zriaďuje stále komisie ako svoje poradné orgány7).
(2) Okrem stálych komisií si môže Senát zriaďovať aj iné komisie.
Čl. 34
Predsedov a ďalších členov komisií volí a odvoláva Senát na návrh predsedníctva. Za
predsedu komisií podľa čl. 33 ods. 2 a členov komisií Senátu môžu byť zvolení aj nečlenovia
Senátu.
Čl. 35
(1) Spravidla na ustanovujúcom zasadaní komisie sa vykoná voľba podpredsedu.
(2) Predsedu komisie zastupuje v neprítomnosti podpredseda komisie.
Čl. 36
(1) Činnosť komisií riadi a koordinuje Senát.
(2) V čase medzi zasadaniami Senátu riadi a koordinuje činnosť komisií predsedníctvo
Senátu.
Čl. 37
Senát alebo predseda Senátu môže dať komisii príkaz, aby prerokovala návrh uznesenia
alebo akýkoľvek iný návrh. Komisia je povinná tak spraviť a to najneskôr do termínu určeného
Senátom (predsedom Senátu).
Čl. 38
(1) Komisie prerokovávajú veci, ktoré im boli prikázané, veci, ktoré patria do ich
pôsobnosti, ako aj ďalšie veci, na ktorých prerokúvaní sa uznesú.
(2) Komisie predkladajú svoje návrhy, podnety a stanoviská Senátu, dekanovi, prodekanom,
tajomníkovi, ako aj iným orgánom a funkcionárom.
7

Čl. 12 ods. 7 ŠLF UK
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Oddiel 2
Základné právomoci komisií
Čl. 39
Komisia pre rozpočet a hospodárenie
(1) Komisia pre rozpočet a hospodárenie predkladá Senátu svoje stanovisko k:
a/ návrhu dekana na ročné rozdelenie finančných prostriedkov dotácií zo štátneho rozpočtu,
b/ návrhu dekana na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov,
c/ návrhu dekana na zriadenie pracovísk a účelových zariadení.
(2) Komisia pre rozpočet a hospodárenie kontroluje:
a/ využitie finančných prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu,
b využitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a celkové hospodárenie fakulty.
Čl. 40
Pedagogická komisia
(1) Pedagogická komisia predkladá Senátu svoje stanovisko k:
a/ návrhu študijného programu,
b/ návrhu dekana na zriadenie pedagogicko-vedeckých pracovísk,
c/ návrhu na určenie spôsobilosti pre prijatie na štúdium,
d/ žiadosti dekana o predĺženie pracovného pomeru učiteľov po dovŕšení 65 rokov
veku.
(2) Pedagogická komisia kontroluje pedagogickú činnosť (v tom najmä priebeh prijímacieho
konania a dodržiavanie Študijného poriadku JLF UK).
Čl. 41
Vedecká komisia
Vedecká komisia predkladá Senátu svoje stanovisko k:
a/ návrhu dekana na vymenovanie Vedeckej rady JLF UK,
b/ zriaďovaniu vedeckých pracovísk,
c/ žiadosti dekana o predĺženie pracovného pomeru vedeckého pracovníka po dovŕšení 65 rokov
veku.
Čl. 42
Právna komisia
(1) Právna komisia kontroluje súlad činnosti Senátu a jeho jednotlivých orgánov so
záväznými právnymi predpismi a dáva návrhy na zosúladenie tejto činnosti.
(2) Ak tak stanovuje tento poriadok, Právna komisia posudzuje súlad návrhov uznesení
Senátu s jestvujúcim právnym stavom a zaujíma k tomu stanovisko.
Čl. 43
Stála komisia môže byť uznesením Senátu poverená aj výkonom iných, než v tomto
poriadku uvedených právomocí.
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ÔSMA ČASŤ
Vzťah Senátu k niektorým funkcionárom
Čl. 44
Účasť na zasadaní
(1) Dekan, prodekani a tajomník JLF UK majú právo vystúpiť na zasadaniach Senátu, jeho
predsedníctva, komôr alebo komisií8). Ak požiadajú o slovo, udelí sa im ihneď, ale bez prerušenia
toho, kto práve hovorí.
(2) Členovia akademického senátu Univerzity Komenského za JLF UK (ďalej len "členovia
AS UK") sú oprávnení zúčastňovať sa na verejných zasadaniach Senátu, jeho predsedníctva, komôr
alebo komisií. Ak o to požiadajú, slovo sa im udeľuje vždy vtedy, ak sa prerokúvajú otázky
vzťahujúce sa k Univerzite Komenského a k ich činnosti. V iných prípadoch sa im slovo udeľuje na
základe rozhodnutia toho, kto vedie zasadanie. Proti jeho rozhodnutiu môžu vzniesť námietku
orgánu, ktorý zasadá.
Čl. 45
Člen AS UK sa môže obrátiť na Senát, jeho predsedníctvo, komory alebo komisie so
žiadosťou o udelenie poradného hlasu pri jeho rozhodovaní; tejto žiadosti sa spravidla vyhovie.

DEVIATA ČASŤ
Zápisnice a prezenčné listiny,
podpisovanie uznesení
Čl. 46
(1) Z každého zasadania Senátu, jeho predsedníctva a komory sa vyhotovuje zápisnica.
(2) Zápisnicu zo zasadania Senátu a jeho predsedníctva podpisuje predseda Senátu.
Zápisnicu zo zasadania komory podpisuje predseda komory. Zápisnicu zo zasadania komisie
podpisuje predseda komisie.
(3) Zápisnica zo zasadania Senátu sa distribuuje tak, aby ju obdržali všetci členovia Senátu,
dekan, prodekani, tajomník, ako aj všetky pracoviská a účelové zariadenia JLF UK. Zápisnica zo
zasadania predsedníctva Senátu sa distribuuje členom predsedníctva. Zápisnica zo zasadania
komory (komisie) sa distribuuje členom komory (komisie) a predsedníctva Senátu.
(4) Zápisnice zo zasadaní Senátu a jeho orgánov sa archivujú. Zápisnice zo zasadaní Senátu
a jeho orgánov sú verejne dostupné.
Čl. 47
Prezenčná listina
(1) Každý člen Senátu (jeho orgánu), ktorý sa zúčastní jeho zasadania, zapíše sa do
prezenčnej listiny. Na prezenčnej listine musí byť zreteľne vyznačený dátum zasadania.
8

Čl. 19 ods. 3 Štatútu JLF UK
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(2) Prezenčné listiny zo zasadaní Senátu (jeho orgánov) sú verejne dostupné.
Čl. 48
Podpisovanie uznesení
(1) Uznesenie Senátu o návrhu Štatútu JLF UK podpisuje do 14 dní po prijatí predseda
Senátu a dekan. Všetky ostatné uznesenia Senátu podpisuje v rovnakej lehote predseda Senátu.
(2) Uznesenia predsedníctva Senátu podpisuje predseda Senátu, uznesenia komory
podpisuje predseda komory, uznesenia komisie podpisuje predseda komisie. Medzi prijatím týchto
uznesení a podpísaním nesmie uplynúť lehota dlhšia ako 14 dní.

DESIATA ČASŤ
Disciplinárne konanie Senátu
Čl. 49
Vo veciach plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie člena Senátu, ako aj vo veciach
dodržiavania zákonov, Štatútu JLF UK a iných predpisov v súvislosti s výkonom funkcie spadá člen
Senátu pod disciplinárnu právomoc Senátu .
Čl. 50
Za porušenie povinností vyplývajúcich z funkcie sa považuje, ak člen senátu:
a/ sa bez ospravedlnenia nezúčastní zasadania Senátu, komory ako aj iných kolektívnych orgánov
Senátu, ktorých je členom; účasť ospravedlňuje predseda príslušného orgánu spravidla najmenej 3
dni pred zasadaním,
b/ nesplní úlohu danú mu uznesením Senátu, komory alebo iného kolektívneho orgánu, ktorého je
členom,
c/ sa dopustil konania, ktorým závažne porušil sľub.
Čl. 51
V prípade porušenia povinností alebo nedodržania záväzných predpisov v súvislosti s
výkonom funkcie, môže byť voči členovi Senátu zavedené disciplinárne konanie.
Čl. 52
Disciplinárne konanie sa začína na podnet predsedu komory, ktorej je členom. Podnet sa
podáva kontrolnej komisii vytvorenej Senátom k tomuto účelu.
Čl. 53
(1) Kontrolná komisia vykoná vo veci potrebné prešetrenie a na záver prijme vo veci
uznesenie. V prípade, ak sa uznesie na tom, že:
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a/ člen Senátu sa nedopustil konania, pre ktoré sa disciplinárne konanie viedlo, disciplinárne
konanie s konečnou platnosťou zastaví, o čom informuje tak člena Senátu ako aj predsedu
príslušnej komory,
b/ člen Senátu sa dopustil konania, pre ktoré sa disciplinárne konanie viedlo, navrhne príslušnej
komore uloženie disciplinárneho opatrenia.
(2) V disciplinárnom konaní sa musí členovi Senátu, proti ktorému je vedené, poskytnúť
možnosť obhajoby.
(3) Disciplinárne opatrenie ukladá na návrh kontrolnej komisie uznesením komora, proti
ktorej členovi sa disciplinárne konanie viedlo. Proti rozhodnutiu komory niet odvolania.
(4) Ako disciplinárne opatrenie možno uložiť:
a/ napomenutie pred Senátom,
b/ napomenutie pred akademickou obcou.

JEDENÁSTA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Čl. 54
Ak to nebude odporovať Štatútu JLF UK alebo tomuto poriadku, môžu si Senát ako aj jeho
orgány upraviť uznesením ďalšie podrobnosti o svojom rokovaní.
Čl. 55
Organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti Senátu, jeho
predsedníctva, komôr a komisií plní na základe pokynov predsedu Senátu, predsedov komôr
a komisií zamestnanec Dekanátu JLF UK9).
Čl. 56
K práci Senátu, jeho predsedníctva alebo komisie môže byť prizvaný expert z radov
externistov. Náklady na jeho činnosť sú hradené z prostriedkov JLF UK.
Čl. 57
Tento Rokovací poriadok AS JLF UK nadobúda účinnosť schválením v Akademickom
senáte JLF UK dňa 23. apríla 2003.

prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc., v.r.
dekan JLF UK
9

Čl. 14 ods. 12 Štatútu JLF UK
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