
 čl. 3, ods. 4 písm. (b) sa doplní: „spôsob voľby určuje ods.9“ 
 
doplní sa  
ods. 9: „Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ) je člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Volí ho 
AS na svojom zasadnutí väčšinou prítomných. Kandidáta na túto funkciu môže navrhnúť každý člen AS; súčasťou 
návrhu musí byť písomný súhlas kandidáta. Návrhy treba predložiť predsedovi AS najneskôr do začiatku zasadnutia 
AS, na ktorom sa bude zástupca fakulty v Rade vysokých škôl voliť.“ 
ods. 10: „Funkčné obdobie zástupcu fakulty v RVŠ je totožné s funkčným obdobím zamestnaneckej časti 
akademického senátu, ktorý tohto zástupcu zvolil.“ 
ods. 11: „Návrh na odvolanie zástupcu fakulty v RVŠ môže podať predsedníctvo AS alebo aspoň jedna tretina členov 
AS.“ 
ods. 12: „Ak zástupca fakulty v RVŠ skončil výkon svojej funkcie pred uplynutím svojho funkčného obdobia, zvolí na 
jeho miesto AS nového zástupcu. 
 
doplní sa ods. 13: „Návrh dekana na vymenovanie alebo odvolanie funkcionárov fakulty podľa ods. 5 musí byť 
predložený predsedovi AS najmenej 7 dní pred zasadnutím AS, ktoré má o tomto návrhu rokovať.“ 
 

 čl. 4, ods. 1 doplní sa ako prvá veta: „Akademický senát sa skladá zo zamestnaneckej a študentskej časti; 
podrobnosti určuje predpis Zásady volieb do akademického senátu fakulty a univerzity.“ 
 
ods. 2. namiesto „člen študentskej časti AS“ bude „predseda študentskej časti AS“ 
 
ods. 3 doplní sa „Predseda študentskej časti AS v prípade potreby zvoláva samostatné zasadnutia študentskej časti 
AS:“ 
 

 čl. 5.5 v ods. 1 a ods. 2 namiesto „podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) až f) Zásad volieb do akademického senátu fakulty 
a univerzity“ bude „zamestnaneckej časti AS“ 
 
ods. 2 sa doplní: „V prípade člena predsedníctva zo zamestnaneckej časti AS sa voľba uskutoční na zasadnutí AS; 
v prípade člena predsedníctva zo študentskej časti AS sa voľba uskutoční na zasadnutí AS alebo samostatnom 
zasadnutí študentskej časti AS.  
 

 čl. 8 medzi ods. 1 a ods. 2 sa vloží nový odsek: „Dekan fakulty je oprávnený zvolať zasadnutie AS, ak ho na jeho 
návrh predseda akademického senátu nezvolal do 14 dní alebo ak akademický senát zasadal v predchádzajúcom 
akademickom roku menej ako štyrikrát.“ 
 

 čl. 9, ods. 5 doplní sa „a rektorovi, resp. ním poverenému prorektorovi“ 


