DODATOK č. 1
k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Technickej fakulty
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Akademický senát Technickej fakulty SPU v Nitre schválil na svojom zasadnutí dňa
24.02.2021 tento Dodatok č.1, ktorým sa Rokovací poriadok Akademického senátu
Technickej fakulty SPU v Nitre, schválený dňa 3. marca 2009 Akademickým senátom
Technickej fakulty SPU v Nitre, mení takto:
Znenie Článku 1 „Úvodné ustanovenie“ sa dopĺňa nasledovne:
(2)
d) osobitosti zasadnutí AS TF a zasadnutí jeho kolektívnych orgánov (t.j. zasadnutia
predsedníctva, zasadnutia komisií AS TF, zasadnutia fakultných volebných komisií) v čase
krízovej situácie.
(4)

Rokovací poriadok je záväzný pre členov AS TF a hostí prítomných na zasadnutiach
AS TF. Ak je osobná prítomnosť členov AS TF ohrozená, postupuje sa podľa Článku
19 tohto Rokovacieho poriadku.

Znenie ČASTI PIATEJ „ZVLÁŠTNE USTANOVENIA“ sa dopĺňa o:
Článok 19
Osobitosti zasadnutí akademického senátu a jeho orgánov
v čase krízovej situácie
(1) Ak je v čase mimoriadnej situácie1, výnimočného stavu2 alebo núdzového
stavu3, počas účinnosti opatrení orgánov verejného zdravotníctva4, alebo ak je v
dôsledku živelnej pohromy5, havárie6 alebo inej udalosti ohrozujúcej životy alebo
zdravie zamestnancov alebo študentov fakulty alebo ohrozujúcej majetok SPU (ďalej
len „krízová situácia“) obmedzená fyzická prítomnosť členov akademického senátu
alebo členov kolektívneho orgánu AS TF alebo pozvaných hostí, resp. verejnosti, na
akademickej pôde SPU v Nitre, možno zasadnutie AS TF, jeho kolektívneho orgánu
alebo študentskej časti AS TF uskutočniť:
1

§ 3 ods. 1 zákona c. 42/1994 z. Z. O civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2

čl. 4 ústavného zákona c. 227/2002 z. Z. O bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
3

čl. 5 ústavného zákona c. 227/2002 z. Z. O bezpečnosti státu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
4

opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia
podľa zákona c. 355/2007 z. Z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5

§ 3 ods. 2 pism. a) zákona c. 42/1994 z. Z. O civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších pr edpisov.

6

§ 3 ods. 2 pism. b) zákona c. 42/1994 z. Z. O civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

a) na inom vhodnom mieste v správe SPU alebo vhodne dohodnutom inom spoločne
dostupnom mieste,
b) prostredníctvom videorokovania alebo inými prostriedkami informačnej a
komunikačnej technológie (ďalej len „videorokovanie“) bez fyzickej prítomnosti
členov AS TF, členov kolektívnych orgánov AS TF a pozvaných hostí, čo je
vopred oznámené v pozvánke na zasadnutie.
(2) V čase krízovej situácie AS TF a jeho orgány v rozsahu svojej pôsobnosti
prednostne prerokúvajú materiály zamerané na riešenie krízovej situácie a
plnenie úloh fakulty vyplývajúcich z krízovej situácie.
(3) Na zasadnutie AS TF a jeho kolektívnych orgánov prostredníctvom videorokovania sa
vzťahujú ustanovenia v Časti štvrtej Rokovacieho poriadku AS TF (Zásady rokovania
AS TF) s týmito odchýlkami:
a) za prítomného na zasadnutí sa považuje člen AS TF, člen kolektívneho orgánu AS
TF, pozvaný hosť alebo hosť, ktorý má počas zasadnutia v prostriedku
informačnej a komunikačnej technológie uvedený status, indikujúci prítomnosť
na prebiehajúcom videorokovaní,
b) na zasadnutí nie je možné rokovať a uznášať sa o veciach, ktoré podľa zákona o
VŠ alebo podľa tohto rokovacieho poriadku vyžadujú tajné hlasovanie, ak to
technické podmienky v danej situácii nedovoľujú,
c) verejne sa hlasuje prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie alebo
hlasovo (ohlásením mena účastníka), resp. kombináciou,
d) každý člen AS TF, ktorý verejne hlasoval prostriedkami informačnej a
komunikačnej technológie, môže bezprostredne po hlasovaní podať námietku
proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia; ak AS TF
námietke vyhovie, hlasovanie sa opakuje,
e) záznamy o verejných hlasovaniach členov AS TF vedie tajomník AS TF.
(4) Zo zasadnutia AS TF uskutočňovaného prostredníctvom videorokovania zabezpečuje
TF verejný priamy prenos prostredníctvom svojho webového sídla7.
(5) Špecifické podrobnosti o spôsobe rokovania a postupe prijímania uznesení na zasadnutí
AS TF alebo jeho kolektívnych orgánov uskutočňovanom prostredníctvom
videorokovania sú uvedené v pozvánke na zasadnutie.
(6) Ak predseda AS TF v čase krízovej situácie nezvolá zasadnutie AS TF v lehote podľa
Čl. 9 Rokovacieho poriadku AS TF z dôvodu obmedzenej fyzickej prítomnosti
členov AS TF alebo pozvaných
hostí,
resp.
verejnosti,
zasadnutie
sa
uskutoční prostredníctvom videorokovania v prvý pracovný deň po márnom
uplynutí lehoty, ak to technické podmienky umožňujú:
a) v čase, v ktorom sa obvykle konajú zasadnutia AS TF,
b) prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, ktorými sa obvykle
konajú zasadnutia AS TF prostredníctvom videorokovania.

Podľa § 108 ods. 10 zákona o vysokých školách sa zasadnutie akademického senátu považuje za verejné aj vtedy, ak
vysoká škola zabezpečí jeho verejný priamy prenos.
7

Znenie článku ŠIESTEJ ČASTI „ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“
sa mení nasledovne:
Pôvodné číslovanie Čl. 19 „Zrušovacie ustanovenia“ sa mení na Čl. 20 „Zrušovacie
ustanovenia„
Pôvodné číslovanie Čl. 20 „Záverečné ustanovenie“ sa mení na Čl. 21 „Záverečné
ustanovenie“ a dopĺňa sa nasledovne:
(3) Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS TF v Nitre nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jeho schválenia v AS TF SPU v Nitre.
(4) Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS TF v Nitre bol schválený AS TF SPU v Nitre
dňa 24.02.2021.

V Nitre, dňa 24.02.2021

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
dekan TF SPU v Nitre

doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.
predseda AS TF SPU v Nitre

