AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

ROKOVACÍ PORIADOK
AKADEMICKÉHO SENÁTU
AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
schválený na zasadnutí akademického senátu 12. 07. 2018

BRATISLAVA 2018

Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „senát“)
je najvyšším samosprávnym zastupiteľským orgánom Akadémie Policajného zboru
v Bratislave (ďalej len „Akadémia PZ“). Pôsobnosť vykonáva podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o VŠ“) a v súlade
so Štatútom Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Čl. 1
Voľba členov predsedníctva a tajomníka akademického senátu
(1) Zvolený predseda akademického senátu zvoláva prvé riadne zasadnutie senátu
na deň, keď došlo k zvoleniu predsedu senátu, kde sa uskutoční voľba členov predsedníctva
a tajomníka senátu.
(2) Voľba štyroch členov predsedníctva senátu sa koná na základe návrhov
predložených členmi príslušných častí senátu. Členovia zamestnaneckej a študentskej časti
senátu samostatne volia po dvoch kandidátoch z vlastných radov.
(3) Voľba tajomníka senátu sa koná na základe návrhov predložených členmi senátu
spoločne.
(4) O každom kandidátovi na členstvo v predsedníctve senátu a na tajomníka
sa hlasuje tajne.
(5) Členom predsedníctva a tajomníkom senátu sa stávajú kandidáti s najvyšším
počtom hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov o uvedených členoch rozhoduje žreb.
Čl. 2
Voľba podpredsedov senátu
Dvoch podpredsedov, jedného zo zamestnaneckej časti a jedného zo študentskej časti,
si zvolí predsedníctvo senátu na prvom zasadnutí.
Čl. 3
Zasadnutia senátu
(1) Senát sa na riadne zasadnutie schádza minimálne dvakrát za semester. Zvoláva
ho predseda senátu, v čase jeho neprítomnosti poverený podpredseda.
(2) Mimoriadne zasadnutie senátu zvoláva predseda, v čase jeho neprítomnosti
poverený podpredseda. Povinný je tak urobiť v týchto prípadoch:
a) ak o to požiada najmenej 1/3 členov senátu,
b) ak o to požiada najmenej 1/3 členov akademickej obce,
c) ak o to požiada väčšina členov predsedníctva senátu,
d) na žiadosť rektora.
(3) V uvedených prípadoch sa mimoriadne zasadnutie musí uskutočniť bezodkladne,
najneskôr však do 14 dní od písomnej žiadosti s uvedením dôvodu.
(4) Ak nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu nerozhodne inak, zasadnutia
senátu sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor má na zasadnutí
senátu právo vystúpiť kedykoľvek, keď o to požiada.
(5) Každý člen akademickej obce má právo písomne požiadať senát o prerokovanie
akejkoľvek otázky, ktorá je v kompetencii senátu. Predsedníctvo senátu žiadosť prerokuje

a rozhodne, či o jej obsahu bude senát rokovať. Žiadateľa o výsledku rozhodnutia oboznámi
bezodkladne tajomník senátu.
(6) Predsedajúci predkladá 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.
(7) S návrhom programu rokovania senátu musí byť akademická obec oboznámená
najmenej tri dni pred zasadnutím.
(8) Na tvorbe návrhu uznesenia a písomnom vyhotovení schváleného uznesenia
sa podieľajú členovia senátu schválení v úvode rokovania, ako aj tajomník a dvaja
overovatelia.
Čl. 4
Schopnosť uznášania senátu a spôsob hlasovania
(1) Senát je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná väčšina všetkých členov
senátu, ak nejde o hlasovanie vo veciach, kde je potrebná trojpätinová väčšina všetkých
členov.
(2) Trojpätinová väčšina súhlasných hlasov všetkých členov senátu sa vyžaduje
pri schvaľovaní:
a) návrhu senátu na odvolanie rektora akadémie predloženého požadovaným počtom členov
akademického senátu alebo členov akademickej obce,
b) návrhu na odvolanie člena senátu pre neplnenie povinností predložených požadovaným
počtom členov príslušnej časti senátu alebo príslušnej časti akademickej obce,
c) návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady akadémie.
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(3) Nadpolovičná väčšina súhlasných hlasov všetkých členov senátu sa vyžaduje pri:
vyjadrení stanoviska k návrhu ministra vnútra na vymenovanie rektora alebo návrhu
na poverenie niektorého zo zamestnancov akadémie vykonávaním funkcie rektora
do vymenovania nového rektora po odvolaní rektora alebo predčasnom skončení
funkčného obdobia rektora z iných dôvodov, alebo v iných prípadoch, keď akadémia
nemá rektora,
vyjadrení stanoviska k návrhu ministra vnútra na odvolanie rektora,
schvaľovaní prijatia návrhu na hlasovanie o návrhu na odvolanie rektora predloženého
požadovaným počtom členov akademického senátu alebo členov akademickej obce,
vyjadrení stanoviska k návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov,
voľbe predsedu senátu,
schvaľovaní vnútorných predpisov akadémie podľa § 15 ods. 1 v spojení s § 44
ods. 4 písm. a) zákona,
rozhodovaní o neverejnom zasadnutí senátu,
rozhodovaní o tajnom hlasovaní v prípadoch, ak to nie je určené.

(4) V ostatných prípadoch je rozhodnutie platné, ak o tom rozhodne nadpolovičná
väčšina prítomných členov senátu.
(5) Každý člen senátu má jeden hlas.
(6) Hlasovanie je verejné. Tajné hlasovanie sa uskutoční pri:
a) návrhu senátu na odvolanie rektora akadémie predloženého požadovaným počtom členov
akademického senátu alebo členov akademickej obce,

b) návrhu na odvolanie člena senátu pre neplnenie povinností predloženého požadovaným
počtom členov príslušnej časti senátu alebo príslušnej časti akademickej obce,
c) schvaľovaní návrhu rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady,
d) voľbe člena Rady vysokých škôl,
e) voľbe zástupcu študentov do Študentskej rady vysokých škôl,
f) voľbe predsedu, členov predsedníctva a tajomníka senátu.
(7) Tajne sa môže hlasovať aj o ďalších otázkach, ak o tom rozhodne nadpolovičná
väčšina všetkých členov senátu.
(8) V neodkladných a odôvodnených záležitostiach možno prijať uznesenie
akademického senátu mimo zasadnutia akademického senátu spôsobom per rollam.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje rokovací
poriadok Akademického senátu APZ z 04. 02. 2013.
(2) Tento rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený Akademickým senátom
Akadémie Policajného zboru v Bratislave 12. 07. 2018, čím nadobúda platnosť a účinnosť.

plk. doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD.
predsedníčka Akademického senátu APZ

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
rektorka Akadémie PZ v Bratislave

