
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK  

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 

Hudobnej  a umeleckej  akadémie    

Jána Albrechta  Banská Štiavnica, odborná vysoká škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa:   12. decembra 2011  
Schválené AS HUAJA BŠ dňa: 12. decembra 2011  
 



V súlade s § 48 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a  čl. 12 
Štatútu Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta Banská Štiavnica (ďalej len 
„HUAJA BŠ“) Akademický senát HUAJA BŠ (ďalej len „AS HUAJA BŠ“) schvaľuje tento 
rokovací poriadok:  

I.časť 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Tento rokovací poriadok určuje spôsob zvolávania zasadnutí AS HUAJA BŠ, organizáciu 
a pravidlá rokovania  a spôsob hlasovania pri prijímaní uznesenia zo zasadnutia AS HUAJA 
BŠ a upravuje činnosť tajomníka AS  HUAJA BŠ.   
 
 

II. časť 
USTANOVUJÚCA SCHÔDZA A VOĽBA NOVÝCH FUNKCIONÁROV SENÁTU 

 
(1) Prvé zasadnutie senátu zvoláva doterajší predseda senátu najneskôr do 30 kalendárnych 
dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.  
 
(2)  Prvé zasadnutie senátu vedie do zvolenia nového predsedu senátu doterajší predseda 
senátu; ak nie je členom novozvoleného senátu, bez práva hlasovať.   
 

Článok 1 
Voľba predsedu akademického senátu 

 
(1)  Voľba nového predsedu senátu sa koná tajným hlasovaním. Návrhy na predsedu 
predkladajú  členovia senátu. Na vyhotovených hlasovacích lístkoch sa spoločne uvedú 
všetci navrhnutí kandidáti v abecednom poradí. Hlasovací lístok je platný vtedy, ak je na 
ňom označený len jeden kandidát na predsedu senátu.   
(2) Zvoleným predsedom senátu sa stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých členov senátu.  
(3)  V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa tajné voľby opakujú. Do ďalšieho kola 
postupujú dvaja alebo viacerí navrhnutí kandidáti s najvyšším počtom alebo s rovnakým 
počtom získaných hlasov.   
(4)  Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba opakuje dovtedy, pokiaľ jeden z kandidátov nezíska 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov senátu.   
(5)  V prípade, ak na prvom zasadnutí nedôjde k zvoleniu predsedu senátu, volebná 
komisia vyhlási dátum opakovaných volieb. Tie sa uskutočnia najneskôr do 10  
pracovných dní od ostatnej voľby.   
 

Článok 3 
Voľba podpredsedu a tajomníka senátu 

 
(1) Voľba podpredsedu senátu sa koná na základe návrhov predložených členmi 
zamestnaneckej a študentskej časti senátu.   

(2) Voľba tajomníka senátu sa koná na základe návrhov predložených členmi senátu.   

(3) O každom kandidátovi na podpredsedu senátu a na tajomníka sa hlasuje tajne.   

(4) Podpredsedom senátu a tajomníkom senátu sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom 
hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov o uvedených kandidátoch rozhoduje žreb.   
 



III. časť 
ZASADNUTIA A ROKOVANIA SENÁTU 

 
 

Článok 4 
Zasadnutie senátu 

 

(1)  Senát pracuje formou zasadnutí.  

(2) Senát sa na riadne zasadnutie schádza minimálne raz za akademický rok. Zvoláva ho 
predseda senátu, v čase jeho neprítomnosti poverený podpredseda.  

(3)  Mimoriadne zasadnutie senátu zvoláva predseda, v  čase jeho neprítomnosti poverený 
podpredseda. Povinný je tak urobiť v prípadoch, ak o to písomne požiada:  
a) najmenej 1/3 členov senátu,   
b) rektor alebo v jeho mene prorektor  HUAJA BŠ.   

(4)  V uvedených prípadoch sa mimoriadne zasadnutie musí uskutočniť bezodkladne, 
najneskôr však do 14 kalendárnych dní od písomnej žiadosti.   

(5) V pozvánke na zasadnutie sa uvádza termín, miesto a program zasadnutia. Pozvánka 
musí byť členom AS HUAJA BŠ doručená písomne alebo elektronickou poštou najmenej 7 
kalendárnych dní dopredu.  Údaje o termíne, mieste a návrhu programu zasadnutia senátu 
sa zverejňujú aj na webovom sídle školy,  najmenej 3 pracovné dni pred termínom 
zasadnutia.  

(6) Zasadnutia senátu sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor má právo 
vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom AS HUAJA BŠ, kedykoľvek, keď o to 
požiada. 

(7) Každý  člen akademickej obce má právo písomne požiadať senát o prerokovanie 
akejkoľvek otázky, ktorá je v kompetencii senátu. Predseda senátu žiadosť preskúma a 
rozhodne,  či o jej obsahu bude senát rokovať. Žiadateľa o výsledku rozhodnutia oboznámi 
bezodkladne tajomník senátu.   

(8) Predsedajúci predkladá na začiatku zasadnutia  členom senátu návrh programu 
rokovania. Každý  člen senátu má pred schválením programu zasadnutia právo vyjadriť sa k 
jeho obsahu, podať návrhy na zmeny a doplnenie.   

(9) Program zasadnutia AS HUAJA BŠ spravidla obsahuje tieto body: 
a) kontrola prítomnosti a schopnosti uznášať sa; 
b) návrh a odsúhlasenie programu zasadnutia; 
c) kontrola uznesení; 
d) prerokúvanie jednotlivých vecí a návrhy na prijatie uznesenia k týmto veciam; 
e) aktuálne informácie a úlohy; 
f) interpelácie; 
g) odsúhlasenie uznesenia zo zasadnutia. 

(10) O prijatí návrhu programu zasadnutia, námietkach proti nemu, ako aj o jeho doplnení 
sa rozhoduje hlasovaním na začiatku zasadnutia. Na prijatie návrhu programu zasadnutia 
je potrebných viac ako 50% hlasov prítomných členov. V priebehu zasadnutia sa nemôžu 
do prijatého programu zaradiť nové body. Ak nebol program zasadnutia prijatý, zasadnutie 
sa zruší. Zasadnutie sa zruší aj v prípade, ak nie je schopné uznášať sa v lehote do 30 minút 
od oznámeného začiatku zasadnutia. 

(11) Zasadnutie AS HUAJA BŠ riadi predseda AS HUAJA BŠ, v jeho neprítomnosti poverený 
podpredseda. Predseda AS HUAJA BŠ otvára, organizuje a uzatvára rozpravu alebo 



diskusiu o bode programu. Každý člen AS HUAJA BŠ má právo vyjadrovať sa ku každej 
prerokúvanej veci a má právo o nej hlasovať, má právo k prerokúvaným veciam predkladať 
pozmeňujúce návrhy a návrhy na prijatie uznesenia a má právo na hlasovanie o týchto 
návrhoch. Zo zasadnutia AS HUAJA BŠ sa spravidla vyhotovuje zápisnica a uznesenie 
podpísané predsedom AS HUAJA BŠ a označené pečiatkou AS HUAJA BŠ, prílohou je 
prezenčná listina. 

(12) AS HUAJA BŠ je schopný uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina. Na prijatie procedurálnych rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina 
z prítomných členov AS HUAJA BŠ. Na prijatie uznesenia zo zasadnutia AS HUAJA BŠ je 
potrebných viac ako 2/3 hlasov prítomných členov AS HUAJA BŠ.  
 
 

Článok 5 
Hlasovanie 

 
(1) Akékoľvek pozmeňujúce návrhy a návrhy na prijatie uznesenia prednesené počas rozpravy 
alebo diskusie k bodu programu zapíše tajomník AS HUAJA BŠ do zápisnice zo zasadnutia AS 
HUAJA BŠ. Po skončení rozpravy  k tomuto bodu programu sa rozhoduje o prijatí týchto 
návrhov hlasovaním. 

(2) Každý člen AS HUAJA BŠ má pri hlasovaní na zasadnutí AS HUAJA BŠ jeden hlas. Hlasovať 
môžu len prítomní členovia AS HUAJA BŠ. Hlasovanie je nezastupiteľné. 

(3) Výsledky hlasovania oznamuje predseda AS HUAJA BŠ, a to spravidla v nasledovnom 
poradí:     

 celkový počet hlasov;  

 počet platných/neplatných hlasov; 

 počet hlasov za/proti/zdržaných;  

 prijatie (schválenie)/neprijatie (neschválenie) návrhu. 

(4) Hlasovanie je: 
 a)  tajné, 
 b) verejné. 
Tajným hlasovaním sa rozhoduje v personálnych veciach, v ostatných veciach sa rozhoduje 
verejným hlasovaním. Tajným hlasovaním možno rozhodovať aj v nepersonálnych veciach, ak 
o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne AS HUAJA BŠ na zasadnutí AS HUAJA BŠ. 

(5) Tajné hlasovanie sa na zasadnutí AS HUAJA BŠ uskutočňuje na hlasovacích lístkoch. Pre 
tento účel predseda AS HUAJA BŠ menuje  hlasovaciu komisiu z členov AS HUAJA BŠ. 
Hlasovacie lístky sú  označené pečiatkou AS HUAJA BŠ. Hlasovanie riadi predseda hlasovacej 
komisie, ktorý pred hlasovaním oznámi členom AS HUAJA BŠ spôsob a postup hlasovania, ako 
aj spôsob určenia platnosti hlasovacieho lístka a spôsob jeho úpravy, akým sa získava hlas. 

 (6)  Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky a riadi ho predseda AS HUAJA BŠ. 

 (7)  V mimoriadnych prípadoch môže predseda AS HUAJA BŠ požiadať členov AS HUAJA BŠ 
o vyjadrenie sa k bodu rokovania „per rollam“.   

 

 

 

 

 



 
Článok 6 

Tajomník AS HUAJA BŠ 

 

 (1) Tajomník AS HUAJA BŠ je členom AS HUAJA BŠ.  

(2) Povinnosti vyplývajúce z vykonávania funkcie tajomníka AS HUAJA BŠ sú pracovnými 
povinnosťami. 

(3) Tajomník AS HUAJA BŠ organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť AS HUAJA BŠ, 
najmä pripravuje a rozosiela pozvánky na zasadnutie, pripravuje v dostatočnom množstve 
čistopisy dokumentov k prerokúvaným bodom programu zasadnutia, pripravuje a technicky 
zabezpečuje miestnosť zasadnutia, eviduje hostí zasadnutia, spracúva prezenčnú listinu 
zasadnutia, vyhotovuje zápis zo zasadnutia, vyhotovuje návrh uznesenia zo zasadnutia, spracúva 
čistopis zápisnice a čistopis uznesenia zo zasadnutia, vedie poštu AS HUAJA BŠ, archivuje 
dokumenty AS HUAJA BŠ a vykonáva ďalšie činnosti podľa požiadaviek predsedu AS HUAJA BŠ. 

 (4)  Funkcia tajomníka AS HUAJA BŠ je nezastupiteľná. Počas neprítomnosti tajomníka AS 
HUAJA BŠ plní jeho povinnosti na návrh predsedu AS HUAJA BŠ ako zapisovateľ spravidla iný 
člen AS HUAJA BŠ. 
 
 

IV. časť 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Rokovací poriadok AS HUAJA BŠ bol schválený na zasadnutí AS HUAJA BŠ dňa 12. decembra 
2011 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici dňa  12.decembra 2011  
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
               Predseda AS HUAJA BŠ 


