
Akademický senát fakulty 
 
Akademický    senát    fakulty    je    jej   samosprávnym 
zastupiteľským  orgánom. Má  najmenej 11  členov, z  toho najmenej 
jednu tretinu tvoria študenti. 
 
Akademický  senát fakulty  sa člení  na zamestnaneckú časť 
a na  študentskú  časť.  Členov  zamestnaneckej časti akademického 
senátu   fakulty  volia   v  priamych   tajných  voľbách  členovia 
zamestnaneckej časti akademickej  obce fakulty. Členov študentskej 
časti akademického senátu fakulty volia v tajných voľbách členovia 
študentskej časti akademickej  obce fakulty. Členom zamestnaneckej 
časti akademického senátu fakulty môže byť len člen zamestnaneckej 
časti   akademickej   obce   fakulty.   Členom  študentskej  časti 
akademického senátu  fakulty môže byť  len člen študentskej  časti 
akademickej obce fakulty. 
 
Funkcia člena akademického  senátu fakulty je nezlučiteľná 
s funkciou   rektora,  prorektora,   dekana,  prodekana,  kvestora 
a tajomníka fakulty. 
 
Funkčné  obdobie  členov  akademického  senátu  fakulty je 
najviac štvorročné.  Na tej istej  fakulte verejnej vysokej  školy 
môže  tá istá  osoba vykonávať  funkciu člena  akademického senátu 
fakulty  verejnej vysokej  školy najviac  dve po  sebe nasledujúce 
funkčné obdobia. 
 
Zasadnutia akademického  senátu fakulty sú  verejné. Dekan 
alebo v  jeho zastúpení prodekan  alebo tajomník fakulty  a rektor 
majú právo  vystúpiť na zasadnutí  v súlade s  rokovacím poriadkom 
akademického senátu, kedykoľvek ak o  to požiadajú. Na žiadosť dekana 
alebo  rektora  je  predseda  akademického  senátu fakulty povinný 
bezodkladne,   najneskôr  však   do  14   dní,  zvolať  zasadnutie 
akademického senátu  fakulty. Ak tak  predseda akademického senátu 
fakulty   verejnej   vysokej   školy   neurobí,  zvolá  zasadnutie 
akademického senátu fakulty verejnej vysokej školy dekan. 
 
Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká 
 
 a) skončením funkčného obdobia člena, 
 b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3, 
 c) skončením pracovného  pomeru s verejnou  vysokou školou členov 
    zamestnaneckej časti akademického  senátu fakulty a prerušením 
    alebo skončením  štúdia členov študentskej  časti akademického 
    senátu fakulty, 
 d) vzdaním sa funkcie člena, 
 e) odvolaním člena z funkcie  akademickou obcou; dôvody odvolania 
    a postup pri voľbe a  odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty, 
 f) smrťou člena. 
 
Ak  zaniklo členovi  akademického senátu  fakulty členstvo 
pred skončením  funkčného obdobia podľa  odseku 6 písm. b)  až f zákona), 
zvolí  zodpovedajúca  časť  akademickej  obce  na  uvoľnené miesto 
nového člena akademického senátu  fakulty, ktorého funkčné obdobie 
trvá do konca funkčného  obdobia člena, ktorému členstvo predčasne 
zaniklo.  
 
                               
 
 



               Pôsobnosť akademického senátu fakulty 
 
  Akademický senát fakulty 
 
 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) 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,  ktorá  má  byť  poverená  výkonom 
    funkcie dekana do vymenovania nového dekana, 
 c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 
 d) 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) 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 internetovej stránke fakulty, 
 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 verejnej vysokej školy. 
 
    (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.  

 


