
 

 

Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku AS SZU 

zo dňa 26. novembra 2020 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Hlasovanie per rollam  (ďalej len „hlasovanie PR“) je hlasovanie členov Akademického 

senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SZU“), ktoré sa 

uskutočňuje  mimo riadneho alebo mimoriadneho zasadnutia.  

(2) V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda AS SZU požiadať členov AS 

SZU o prijatie uznesenia mimo zasadnutia AS SZU spôsobom hlasovania PR.   

 

Článok 2 

Všeobecná charakteristika spôsobu hlasovania per rollam 

 

(1)   Hlasovanie PR je spôsob hlasovania elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu). 

(2) O hlasovaní PR rozhodne predseda AS SZU.  

 
Článok 3 

Predkladanie návrhu dokumentu na prerokovanie a schvaľovanie 

 

(1) Navrhovateľ predkladá AS SZU návrh dokumentu na prerokovanie a schvaľovanie  

v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol doručený členom AS SZU  najmenej 5 

dní vopred pred stanoveným termínom hlasovania PR. V mimoriadnych prípadoch 

predseda AS SZU môže rozhodnúť o skrátení uvedenej lehoty1. 

(2) Návrh dokumentu predkladá predkladateľ v PDF formáte.   

 

Článok 4 

Hlasovací lístok 

 

(1) Hlasovací lístok (vo WORD formáte), návrh dokumentu a informácia o termíne a čase 

ukončenia hlasovania PR budú zaslané členom AS SZU elektronicky.  

(2) Hlasovací lístok obsahuje najmä: 

a) predmet hlasovania PR,  

b) možnosti hlasovania PR –  „za“, „proti“, „zdržiavam sa“, 

c) spôsob hlasovania PR (v päte hlasovacieho lístka), 

d) termín hlasovania PR, 

e) miesto, dátum, meno, priezvisko a tituly hlasujúceho člena AS SZU.   

(3) Iný, ako určený, spôsob hlasovania PR je neplatný.  

 

 

______________________________ 
1čl. 7 ods. 10 rokovacieho poriadku AS SZU 

 



 

 

(4) Prípadnú pripomienku (pozmeňujúci návrh) k predkladanému návrhu dokumentu zašle 

člen AS SZU elektronicky predsedovi AS SZU najneskôr 2 dni  pred stanoveným 

termínom ukončenia hlasovania PR. AS SZU hlasuje PR najprv o pripomienke 

(pozmeňujúcom návrhu) a následne hlasuje PR o navrhovanom dokumente ako celku.  

(5) Vyplnený hlasovací lístok v PDF formáte pošle člen AS SZU tajomníkovi AS SZU  

do 3 dní po doručení návrhu dokumentu. V písomne odôvodnených prípadoch, môže 

predseda AS SZU termín hlasovania PR skrátiť.  

(6) Ak člen AS SZU odošle hlasovací lístok po uplynutí stanového termínu ukončenia 

hlasovania PR, tento sa nebude započítavať do počtu prijatých hlasovacích  lístkov. 

(7) Za administráciu hlasovania PR zodpovedá tajomník AS SZU.  

 

Článok 5 

Hlasovanie per rollam a zápisnica z hlasovania per rollam 

 

(1) Hlasovanie formou PR je vylúčené vo veciach, o ktorých AS SZU hlasuje tajne2,3. 

(2) Hlasovanie PR je platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov 

AS SZU4. 

(3) Predkladaný návrh materiálu je prijatý, ak za jeho prijatie hlasovala PR  nadpolovičná 

väčšina hlasujúcich PR členov AS SZU5. 

(4) Zápisnicu z hlasovania PR vypracuje tajomník AS SZU, overí jeden ďalší člen AS 

SZU a podpíše predseda AS SZU.  

(5) Zápisnica z hlasovania PR obsahuje najmä: 

a) predmet hlasovania,  

b) termín hlasovania, 

c) výsledok hlasovania (celkový počet členov, počet odoslaných hlasovacích lístkov, 

počet vyplnených prijatých hlasovacích lístkov, počet platných  hlasovacích lístkov, 

počet neplatných  hlasovacích lístkov, počet hlasujúcich „za“, „proti“ a „zdržiacich 

sa“ a počet nehlasujúcich), 

d) uznesenie z hlasovania, 

e) meno a priezvisko zapisovateľa, overovateľa zápisnice z hlasovania PR a predsedu 

AS SZU, 

f) dátum spracovania zápisnice z hlasovania PR.         

(6) Overenú zápisnicu tajomník AS SZU distribuuje v určenom čase a dotknutým osobám 

v zmysle rokovacieho poriadku AS SZU6 a zverejní na úradnej výveske AS SZU. 

Súčasťou zápisnice je aj materiál,  ktorom sa hlasovalo. 

(7) Uznesenie AS SZU prijaté spôsobom hlasovania PR musí byť opätovne prerokované  

a schválené na jeho najbližšom riadnom zasadnutí, inak uznesenie stráca platnosť. 

 

______________________________ 
2§ 9 ods. 2  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3čl. 9 ods. 2 rokovacieho poriadku AS SZU 
4čl. 8 ods. 1 rokovacieho poriadku AS SZU 
5čl. 9 ods. 2 rokovacieho poriadku AS SZU 
6čl. 10 ods. 6 rokovacieho poriadku AS SZU 

 



 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) AS SZU prerokoval a schválil dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku AS SZU na 

riadnom zasadnutí dňa 26. novembra 2020.   

(2) Dodatok č. 1  k rokovaciemu poriadku AS SZU nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

predsedom AS SZU a účinnosť dňom 1.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 26. november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.  

predseda Akademického senátu  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

 


