ŠTUDENTSKÁ RADA FAKULTY POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH
VZŤAHOV UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

STANOVY
PREAMBULA
Študentská rada Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici ako samosprávny orgán študentov tejto fakulty háji a zachováva práva a slobody študentov,
presadzuje ich záujmy, a to v prospech študentov a svojej almy mater.
HLAVA I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
(1) Študentská rada Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „Študentská rada“, resp. „ŠR FPVaMV UMB“) je dobrovoľným
záujmovým občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. z., apolitická nadstranícka
organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu, náboženstvo ani politickú stranu alebo
hnutie.
(2) Študentská rada je najvyšším samosprávnym orgánom študentskej časti akademickej obce
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (ďalej len
„Fakulta“, resp. „FPVaMV UMB“). Je vyjadrením demokraticky prejavenej vôle študentov
Fakulty riadiť si svoje záležitosti v zmysle platných právnych noriem Slovenskej republiky a
ustanovení Štatútu FPVaMV UMB.
(3) Sídlom Študentskej rady je FPVaMV UMB, Kuzmányho č. 1, 974 01 Banská Bystrica.
HLAVA II
POSLANIE, CIELE A ÚLOHY ŠTUDENTSKEJ RADY
Článok 2
(1) Študentská rada prerokováva a rieši základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach
študentského života na Fakulte a Univerzite Mateja Bela, predovšetkým zastupuje študentov
a ich záujmy v rokovaniach s orgánmi a funkcionármi Fakulty a Univerzity, ako aj inými
subjektami.
(2) Cieľmi, úlohami a poslaním Študentskej rady je najmä:
a) Presadzovať a chrániť akademické práva, slobody a záujmy študentov FPVaMV UMB.
b) Zastupovať študentov pri rokovaní s vedením Fakulty a v úzkej spolupráci s volenými
reprezentantmi študentskej časti akademickej obce v Akademickom senáte FPVaMV
UMB, resp. Akademickom senáte UMB, predkladať požiadavky študentov v týchto
orgánoch.
c) Reprezentovať študentov FPVaMV UMB na relevantných fórach na Slovensku i v
zahraničí.
d) Nadväzovať kontakty s podobnými študentskými organizáciami na Slovensku i v
zahraničí a podieľať sa na ich aktivitách.
e) Určovať svojím uznesením podmienky a organizovať konanie volieb delegáta študentov
Fakulty v Študentskej rade vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“) a 2 členov Internátnej rady
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FPVaMV UMB, ktorí sú zároveň zástupcami Fakulty v Študentskej internátnej rade
UMB, ďalej participovať na organizovaní volieb senátorov do študentskej časti
Akademického senátu FPVaMV UMB, ako aj senátora do študentskej časti
Akademického senátu UMB, ak o to Senát požiada.
f) Rozhodovať uznesením o kritériách prideľovania internátnych lôžok pre študentov
FPVaMV UMB v rámci internátov Správy účelových zariadení pri Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej ako „SÚZ UMB“), a to v spolupráci s členmi Internátnej rady
FPVaMV UMB.
g) Rozvíjať záujmovú činnosť študentov a študentskú komunitu prostredníctvom podpory
kultúrnych, športových a iných spoločenských aktivít, pracovných stáží a študijných
pobytov, a to v spolupráci s inými vysokými školami, študentskými a mládežníckymi
organizáciami.
h) V spolupráci s vedením FPVaMV UMB spoluorganizovať Študentskú vedeckú odbornú
činnosť.
i) Pravidelne poskytovať študentom informácie o svojej činnosti obvyklým spôsobom
(využitie nástenky, emailová sieť, prostredníctvom zástupcov skupín).
HLAVA III
PRÁVA A POVINNOSTI ŠTUDENTOV VO VZŤAHU K ŠTUDENTSKEJ RADE
Článok 3
(1) Študenti sú oprávnení:
a) Obracať sa so sťažnosťami a pripomienkami pri riešení svojich študijných problémov na
ŠR FPVaMV UMB a žiadať ju o ochranu svojich práv a záujmov vo vzťahu k vedeniu
FPVaMV a UMB.
b) Aktívne sa zúčastňovať, vystupovať a predkladať návrhy na Zasadnutiach Študentskej
rady, pokiaľ tá svojím uznesením, prijatým v súlade s týmito Stanovami, nerozhodne o
neverejnosti Zasadnutia.
c) Voliť a byť volený za člena ŠR FPVaMV UMB v súlade s podmienkami určenými týmito
Stanovami.
d) Byť informovaní o činnosti Študentskej rady.
e) Zúčastniť sa Verejného zhromaždenia ŠR FPVaMV UMB, poukazovať na nedostatky v
činnosti Študentskej rady, predkladať konštruktívne návrhy na zlepšenie jej činnosti a
interpelovať jej členov.
f) Na základe petície podpísanej minimálne 10% z celkového počtu študentov Fakulty
študujúcich v dennej forme v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni
požadovať zvolanie mimoriadneho Verejného zhromaždenia ŠR FPVaMV UMB.
g) Vyjadriť sa ku kvalite výučby a prístupu učiteľov k výučbe prostredníctvom ankety.
(2) Študenti sú oprávnení voliť si ako študijná skupina spomedzi svojich členov jedného
zástupcu do Študentskej rady, ktorý ich reprezentuje na zasadnutiach Študentskej rady.
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HLAVA IV
ČLENSTVO V ŠTUDENTSKEJ RADE
Článok 4
(1) Členstvo v Študentskej rade je založené na princípe dobrovoľnosti. Členom Študentskej rady
sa môže stať len študent dennej formy bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského
stupňa štúdia na FPVaMV UMB.
(2) Členov ŠR FPVaMV UMB tvoria:
a) predseda Študentskej rady,
b) podpredseda Študentskej rady,
c) zástupcovia zo študijných skupín v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia
(podľa zoznamu skupín vydaných Študijným oddelením FPVaMV UMB),
d) jeden zástupca z doktorandského stupňa štúdia,
e) členovia Internátnej rady FPVaMV UMB, pričom aj v prípade, že im už vyplýva členstvo
v Študentskej rade podľa vyššie uvedených kritérií, disponujú len 1 hlasom,
f) delegát Fakulty v ŠRVŠ, pričom aj v prípade, že mu už vyplýva členstvo v Študentskej
rade na základe vyššie uvedených kritérií, disponuje len 1 hlasom,
g) zástupcovia študentskej časti akademickej obce vo fakultnom a univerzitnom senáte,
pokiaľ nie sú ešte členmi Študentskej rady na základe písmen a) až f).
(3) Členovia študentskej rady vymenovaní v bode 2 tohto článku tvoria plénum Zasadnutia
Študentskej rady a disponujú hlasovacím právom, ktoré uplatňujú na základe svojho
svedomia a vedomia, imperatívny mandát je zakázaný.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Článok 5 Zástupca v Študentskej rade
Študijná skupina má právo delegovať jedného svojho člena do Študentskej rady s cieľom
obhajovať a presadzovať záujmy študijnej skupiny, ako aj celkovo študentov Fakulty.
Študenti študijnej skupiny si volia zástupcu spomedzi seba podľa postupu určeného
konsenzom v rámci skupiny.
Zástupcom sa stáva kandidát, ktorý získa podporu a súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
študentov skupiny.
V prípade akýchkoľvek pochybností o legitimite voľby zástupcu vyjadrených minimálne 3
študentmi študijnej skupiny sa bez zbytočného odkladu vykonajú opakované voľby zástupcu,
a to za prítomnosti predsedu Študentskej rady, prípadne ním povereného člena ŠR FPVaMV
UMB.
Voľba zástupcu študijnej skupiny sa koná spravidla najneskôr do 21 dní po oficiálnom
začiatku akademického roka FPVaMV UMB, pričom funkčné obdobie zástupcu skupiny trvá
do začiatku nového akademického roka.
V prípade nespokojnosti s reprezentovaním študijnej skupiny zo strany zvoleného zástupcu a
jeho prácou v Študentskej rade môžu študenti študijnej skupiny kedykoľvek v priebehu
funkčného obdobia zvoliť nového zástupcu v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami
tohto článku. Zvolením nového zástupcu automaticky končí členstvo v Študentskej rade
dovtedajšiemu zástupcovi skupiny. Funkčné obdobie takýmto spôsobom zvoleného
zástupcu trvá do začiatku nového akademického roka, kedy sa vykonajú nové voľby.
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Článok 6 Práva a povinnosti člena Študentskej rady
(1) Povinnosti člena Študentskej rady zahŕňajú:
a) dodržiavať Stanovy ŠR FPVaMV UMB a riadiť sa nimi,
b) plniť uznesenia orgánov Študentskej rady a riadne vykonávať úlohy, ktorými bol
poverený,
c) dodržiavať povinnosti a využívať práva vyplývajúce zo Štatútu FPVaMV UMB a ďalších
fakultných, prípadne univerzitných smerníc,
d) hájiť doma aj v zahraničí záujmy svojej alma mater,
e) zúčastňovať sa na Zasadnutí Študentskej rady, prezentovať názory, pripomienky,
predkladať návrhy a hlasovať,
f) pravidelne informovať študentov študijnej skupiny, ktorú reprezentuje, o svojej činnosti v
Študentskej rade, ako aj o prijatých uzneseniach,
g) tlmočiť požiadavky a návrhy členov svojej skupiny na Zasadnutiach Študentskej rady,
h) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť záujmy Študentskej rady,
i) zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať v súlade so stanovami Študentskej rady.
(2) Práva člena Študentskej rady zahŕňajú:
a) zúčastňovať sa na činnosti Študentskej rady a na jej Zasadnutiach,
b) slobodne prezentovať svoje názory, stanoviská, pripomienky, prekladať návrhy uznesení
a žiadať zaradenie riešenia problémov študentov do programu Zasadnutia, pričom toto
oprávnenie platí aj v zmysle prezentovania stanovísk, názorov a návrhov svojej študijnej
skupiny,
c) hlasovať na Zasadnutiach Študentskej rady podľa svojho presvedčenia, pričom by však
mal reflektovať aj názor študijnej skupiny, ktorú zastupuje,
d) voliť a byť volený do orgánov Študentskej rady,
e) byť informovaný o činnosti a hospodárení Študentskej rady,
f) vzdať sa funkcie v orgánoch Študentskej rady a ukončiť svoje členstvo v Študentskej
rade,
g) právo na odmenu za činnosť v Študentskej rade pri udeľovaní internátneho lôžka, pričom
o počte udelených bodov rozhoduje predseda Študentskej rady na základe aktívnej účasti
člena a podľa platného bodového hodnotenia,
h) v prípade, že sa zástupca skupiny nemôže zúčastniť Zasadnutia Študentskej rady a vopred
s tým oboznámil predsedu Študentskej rady, má právo poveriť člena svojej študijnej
skupiny účasťou na Zasadnutí vo svojom mene, pričom splnomocnenec disponuje
hlasovacím právom.
Článok 7
Zánik členstva
(1) Členstvo v Študentskej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia člena k začiatku nového akademického roka,
b) voľbou nového zástupcu študijnej skupiny počas akademického roka v zmysle ustanovení
čl. 5 týchto Stanov,
c) ukončením alebo prerušením denného štúdia člena v bakalárskom, magisterskom alebo
doktorandskom stupni štúdia v zmysle ustanovení Študijného poriadku FPVaMV UMB,
d) rozhodnutím o ukončení členstva v ŠR FPVaMV UMB na vlastnú žiadosť člena
doručeným do rúk predsedu Študentskej rady,
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e) stratou mandátu, na základe ktorého mu plynie členstvo v Študentskej rade,
f) vylúčením člena zo Študentskej rady v prípade závažného porušenia Stanov ŠR FPVaMV
UMB, vnútrofakultných a vnútrouniverzitných predpisov alebo odsúdením za spáchanie
trestného činu, pričom vylúčenie takéhoto člena schvaľuje Študentská rada 2/3 väčšinou
všetkých členov v tajnom hlasovaní; člen, o vylúčení ktorého sa rozhoduje, sa
nezúčastňuje na hlasovaní o tejto otázke,
g) smrťou člena,
h) zánikom Študentskej rady FPVaMV UMB,
i) vylúčením člena zo Študentskej rady v prípade 2 neospravedlnených neúčastí predsedovi,
pričom vylúčenie takéhoto člena schvaľuje Študentská rada 2/3 väčšinou prítomných
členov v tajnom hlasovaní; člen, o vylúčení ktorého sa rozhoduje, sa nezúčastňuje na
hlasovaní o tejto otázke.
(2) V prípade zániku členstva v Študentskej rade na základe ustanovení a) až g) tohto článku
Stanov si študentská skupina najneskôr do 14 dní od zániku členstva zvolí nového zástupcu
v ŠR FPVaMV UMB v súlade s týmito Stanovami.
HLAVA V
ORGÁNY ŠTUDENTSKEJ RADY
Článok 8
(1) Hlavnými orgánmi Študentskej rady sú:
a) Zasadnutie Študentskej rady,
b) Predsedníctvo Študentskej rady tvorené predsedom a podpredsedom Študentskej rady,
c) Verejné zhromaždenie Študentskej rady.
(2) Osobitnými organizačnými zložkami Študentskej rady sú Internátna rada FPVaMV UMB a
ďalšie pracovné komisie Študentskej rady.

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

Článok 9 Zasadnutie Študentskej rady
Zasadnutie Študentskej rady je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠR FPVaMV UMB a
tvoria ho všetci členovia Študentskej rady vymenovaní v bode 2 článku 4 týchto Stanov.
Zasadnutie Študentskej rady sa koná minimálne 4-krát za semester, zbytok zasadnutí sa koná
podľa potreby.
Zasadnutie zvoláva a riadi predseda Študentskej rady alebo podpredseda Študentskej rady,
prípadne osoba poverená predsedom. Zasadnutie sa uskutoční aj na písomné požiadanie
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠR FPVaMV UMB. O čase a mieste konania
Zasadnutia informuje Predsedníctvo Študentskej rady všetkých členov obvyklým spôsobom
(vyvesenie oznamu na nástenke Študentskej rady a prostredníctvom emailu) zvyčajne aspoň
2 pracovné dni vopred.
Zasadnutie Študentskej rady je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov.
Zasadnutie je spravidla verejné, ak členovia nerozhodnú svojím uznesením o opaku. So
súhlasom členov Študentskej rady môže byť na jej Zasadnutie prizvaný aj nečlen, ktorý sa
môže aktívne zúčastniť Zasadnutia, avšak nedisponuje hlasovacím právom.
Medzi právomoci Zasadnutia Študentskej rady patrí najmä:
a) schvaľovať predložené návrhy, prijímať uznesenia a vyhlásenia,
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b) na návrh predsedu Študentskej rady zriaďovať a rušiť pracovné komisie ako osobitné
organizačné zložky Študentskej rady zaoberajúce sa vybranými aspektmi a oblasťami jej
pôsobenia,
c) odvolávať členov Predsedníctva Študentskej rady,
d) voliť a odvolávať členov Internátnej rady FPVaMV UMB,
e) organizovať voľby delegáta FPVaMV UMB do Študentskej rady vysokých škôl a
dohliadať na ne,
f) organizovať voľby senátorov za študentskú časť akademickej obce, ak o to požiada
Senát,
g) delegovať právomoci na členov Predsedníctva, ako aj na ďalších členov, a odnímať takto
zverené právomoci, pričom toto ustanovenie sa nemôže použiť na odňatie tých
právomocí Predsedníctva, ktoré sú týmito Stanovami výslovne rezervované pre predsedu
a podpredsedu Študentskej rady,
h) uznesením zaviazať členov Predsedníctva, prípadne ďalších členov, prezentovať
konkrétne oficiálne stanovisko Študentskej rady pri komunikácii s vedením FPVaMV
UMB a jej orgánmi, predstaviteľmi a orgánmi UMB ako aj ďalšími organizáciami a
inštitúciami navonok,
i) schvaľovať rozpočet Študentskej rady a schvaľovať zavedenie, úpravu a zrušenie
členského príspevku plateného všetkými členmi ŠR FPVaMV UMB,
j) schvaľovať výročnú správu o činnosti Študentskej rady za uplynulé obdobie a plán jej
ďalšej činnosti predkladané na Verejné zhromaždenie,
k) schvaľovať Stanovy ŠR FPVaMV UMB a zmeny Stanov, a to 2/3 väčšinou všetkých
svojich členov,
l) rozhodovať o zániku ŠR FPVaMV UMB, a to 2/3 väčšinou všetkých svojich členov.
(7) Pokiaľ nie je stanovené inak, na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov, pričom každý člen Študentskej rady disponuje jedným hlasom.
Zasadnutie môže schvaľovať uznesenia aj konsenzom, v tomto prípade nie je nutné
uskutočniť hlasovanie.
(8) O priebehu Zasadnutia Študentskej rady sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorá musí
obsahovať záznam všetkých schválených uznesení a vyhlásení. Navrhovateľ uznesenia môže
požiadať o zaznamenanie aj neschváleného návrhu uznesenia do zápisnice zo Zasadnutia. Jej
súčasťou je aj prezenčná listina prítomných členov. Zápisnica sa stáva platnou po jej
podpísaní predsedom Študentskej rady a overovateľom, ktorý sa volí nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov Študentskej rady na začiatku Zasadnutia. Platná zápisnica zo
Zasadnutia Študentskej rady sa bezodkladne po skončení Zasadnutia, najneskôr však do 2
dní, sprístupní študentom FPVaMV UMB obvyklým spôsobom (vyvesením na nástenke ŠR
FPVaMV UMB a prostredníctvom mailu).
Článok 10
Predseda Študentskej rady
(1) Predseda Študentskej rady je najvyšším predstaviteľom ŠR FPVaMV UMB a spolu s
podpredsedom Študentskej rady reprezentuje celú študentskú časť akademickej obce
FPVaMV UMB vo vzťahu k vedeniu Fakulty, resp. Univerzity, ako aj navonok, a to v
medziach svojich právomocí a v súlade so Stanovami Študentskej rady.
(2) Predseda Študentskej rady je jediným štatutárom ŠR FPVaMV UMB.
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(3) Predseda Študentskej rady je volený na obdobie 2 akademických rokov v tajných voľbách
študentmi FPVaMV UMB študujúcimi v dennej forme štúdia v bakalárskom, magisterskom a
doktorandskom stupni. Riadne voľby predsedu sa konajú najneskôr do 3 týždňov od
začiatku akademického roka, a to pravidelne každý druhý akademický rok. Kandidát,
uchádzajúci sa o post predsedu Študentskej rady, doručí písomnú kandidatúru obsahujúcu
svoj volebný program a meno navrhovaného podpredsedu Zasadnutiu Študentskej rady,
ktoré zabezpečí distribúciu dokumentu medzi študentov obvyklým spôsobom. Za predsedu
Študentskej rady je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných odovzdaných
hlasov.
(4) Písomný návrh na odvolanie predsedu Študentskej rady môže podať najmenej 10 % z
celkového počtu študentov študujúcich v dennej forme štúdia alebo najmenej 1/3 členov
Študentskej rady. O návrhu na odvolanie rozhodujú členovia Študentskej rady na svojom
Zasadnutí v tajnom hlasovaní, pričom predseda Študentskej rady je odvolaný, ak návrh na
jeho odvolanie podporí 2/3 väčšina všetkých členov Zasadnutia ŠR FPVaMV UMB. V
prípade, že je predseda Študentskej rady takýmto spôsobom odvolaný, preberá výkon jeho
právomocí podpredseda Študentskej rady, prípadne iný člen Študentskej rady poverený
výkonom funkcií predsedu uznesením Zasadnutia Študentskej rady, a to až do zvolenia
nového predsedu študentmi FPVaMV UMB v tajnej voľbe podľa bodu 4 článku 10 týchto
Stanov, ktorá sa musí uskutočniť najneskôr do 14 dní od odvolania predchádzajúceho
predsedu Študentskej rady. Funkčné obdobie takto zvoleného predsedu Študentskej rady
trvá do konca pôvodného funkčného obdobia odvolaného predsedu.
(5) Predseda Študentskej rady môže kedykoľvek odstúpiť z funkcie, mandát predsedu končí aj v
prípade zániku jeho členstva v Študentskej rade podľa bodu 1 článku 7 týchto Stanov. V
týchto prípadoch sa najneskôr do 14 dní od uprázdnenia postu predsedu konajú tajné voľby
nového predsedu Študentskej rady podľa bodu 4 tohto článku Stanov. Funkčné obdobie
takto zvoleného predsedu trvá do konca funkčného obdobia predchádzajúceho predsedu.
Na obdobie od uprázdnenia funkcie predsedu do zvolenia nového predsedu Študentskej rady
preberá výkon predsedníckych funkcií podpredseda Študentskej rady, prípadne iný člen ŠR
FPVaMV UMB poverený uznesením Zasadnutia Študentskej rady.
(6) Ďalšie podmienky volieb predsedu je možné doplniť a špecifikovať prostredníctvom
samostatného volebného poriadku, prijatého uznesením Zasadnutia Študentskej rady,
pričom však platí zásada, že volebný poriadok nemôže protirečiť bodom 4 až 6 článku 10
týchto Stanov.
(7) Na predsedu Študentskej rady sa vzťahujú všetky povinnosti a práva člena ŠR FPVaMV
UMB podľa článku 6 týchto Stanov. Okrem toho, medzi právomoci predsedu Študentskej
rady patrí:
a) koordinovať činnosť jednotlivých zložiek Študentskej rady a riadiť činnosť Predsedníctva
a pracovných komisií Študentskej rady,
b) konať v mene ŠR FPVaMV UMB vo vzťahu k ostatným častiam akademickej obce UMB,
a to v súlade s prípadnými uzneseniami Zasadnutia Študentskej rady zaväzujúcimi
predsedu prezentovať oficiálne stanovisko ŠR FPVaMV UMB,
c) zastupovať ŠR FPVaMV UMB navonok, a to v súlade s prípadnými uzneseniami
Zasadnutia Študentskej rady zaväzujúcimi predsedu prezentovať oficiálne stanovisko ŠR
FPVaMV UMB,
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d) rozhodovať o všetkých tých záležitostiach Študentskej rady, ktoré tieto Stanovy
nevymedzujú do kompetencie iných orgánov ŠR FPVaMV UMB, za podmienky, že
Zasadnutie Študentskej rady nepoverilo iného člena rozhodovaním v týchto otázkach,
e) zvolávať a viesť Zasadnutie a Verejné zhromaždenie Študentskej rady,
f) navrhovať Zasadnutiu Študentskej rady kandidáta na zvolenie do funkcie podpredsedu
Študentskej rady v prípade odvolania podpredsedu podľa bodov 5 a 6 článku 11 Stanov,
g) disponovať finančnými prostriedkami ŠR FPVaMV UMB,
h) zúčastňovať sa kolégia dekana v mene Študentskej rady, pričom má povinnosť pravidelne
informovať členov Študentskej rady o prerokúvaných otázkach na kolégiu dekana,
i) zúčastňovať sa zasadnutí Študentského univerzitného senátu UMB, prípadne poveriť
podpredsedu alebo iného člena Študentskej rady, aby sa týchto zasadnutí zúčastňoval.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Článok 11 Podpredseda Študentskej rady
Podpredseda Študentskej rady je zástupcom predsedu Študentskej rady v rozsahu
vymedzenom predsedom Študentskej rady. Právomoci predsedu zastupuje aj počas
dlhodobej neprítomnosti predsedu Študentskej rady alebo v prípade, ak predseda nemôže
vykonávať svoju funkciu z iného závažného dôvodu.
Podpredseda vykonáva na základe bodu 1 tohto článku tie kompetencie, ktoré mu určí
predseda Študentskej rady, prípadne uznesením deleguje Zasadnutie Študentskej rady.
Predseda Študentskej rady mu môže zverené kompetencie odňať, prípadne upraviť.
Podpredseda Študentskej rady je volený spolu s predsedom Študentskej rady v tajnej voľbe
podľa bodu 3 článku 10 Stanov, pričom za podpredsedu je zvolená osoba, ktorú na túto
funkciu navrhne víťazný kandidát na predsedu Študentskej rady vo svojom volebnom
programe. Funkčné obdobie podpredsedu trvá 2 akademické roky.
Podpredseda je za svoju činnosť zodpovedný predsedovi Študentskej rady, ktorý ho môže
kedykoľvek odvolať z funkcie. Funkčné obdobie takto zvoleného podpredsedu trvá do
konca funkčného obdobia predchádzajúceho podpredsedu.
Písomný návrh na odvolanie podpredsedu môže podať aj minimálne 10 % z celkového
počtu študentov FPVaMV UMB študujúcich v dennej forme na bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom stupni alebo najmenej 1/3 členov Zasadnutia ŠR FPVaMV UMB.
Podpredseda je odvolaný, ak návrh na jeho odvolanie získa podporu nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov Zasadnutia Študentskej rady. V prípade odvolania podpredsedu volí nového
podpredsedu Študentskej rady v tajnej voľbe Zasadnutie ŠR FPVaMV UMB, a to
nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov, najneskôr do 14 dní od odvolania
podpredsedu. Návrh na nového podpredsedu podáva predseda Študentskej rady a
Zasadnutie nemá možnosť zmeniť navrhovaného kandidáta alebo navrhnúť vlastného
kandidáta. Funkčné obdobie takto zvoleného podpredsedu trvá do konca funkčného
obdobia predchádzajúceho podpredsedu.
Podpredseda Študentskej rady môže kedykoľvek odstúpiť z funkcie, mandát podpredsedu
končí aj v prípade zániku jeho členstva v Študentskej rade podľa bodu 1 článku 7 týchto
Stanov. V týchto prípadoch sa najneskôr do 14 dní od uprázdnenia postu podpredsedu
konajú tajné voľby nového podpredsedu Študentskej rady, pričom pre mechanizmus volieb
sa primerane použijú ustanovenia bodu 4 tohto článku Stanov. Funkčné obdobie takto
zvoleného podpredsedu trvá do konca funkčného obdobia predchádzajúceho podpredsedu.
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(7) Ďalšie podmienky volieb podpredsedu je možné doplniť a špecifikovať prostredníctvom
samostatného volebného poriadku, prijatého uznesením Zasadnutia Študentskej rady,
pričom však platí zásada, že volebný poriadok nemôže protirečiť bodom 3 až 6 článku 11
týchto Stanov.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Článok 12
Verejné zhromaždenie Študentskej rady
Verejné zhromaždenie Študentskej rady je platforma, prostredníctvom ktorej sa ŠR FPVaMV
UMB stretáva so študentskou časťou akademickej obce FPVaMV UMB a informuje ju o
svojej činnosti prezentovaním výročnej správy za uplynulé obdobie a zároveň na Verejnom
zhromaždení predstavuje koncepciu svojej činnosti v budúcnosti.
Študenti FPVaMV UMB môžu na Verejnom zhromaždení poukazovať na nedostatky v
činnosti Študentskej rady, predkladať konštruktívne návrhy na zlepšenie jej činnosti a
interpelovať jej členov.
Verejné zhromaždenie môže byť využité aj na stretnutie sa študentov Fakulty s
predstaviteľmi vedenia FPVaMV UMB, ktorí môžu byť na Verejné zhromaždenie prizvaní.
Verejné zasadnutie zvoláva predseda Študentskej rady minimálne raz za akademický rok a o
jeho konaní musí informovať študentov najneskôr 7 dní vopred.
Na základe petície podpísanej minimálne 10 % z celkového počtu študentov Fakulty
študujúcich v dennej forme v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni je
predseda Študentskej rady povinný zvolať mimoriadne Verejné zhromaždenie, ktoré sa musí
uskutočniť najneskôr do 14 dní od doručenia petície.
Článok 13 Komisie Študentskej rady a Internátna rada Študentskej rady
Študentská rada si vytvára stále a ad hoc komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány,
ktoré sa zriaďujú na výkon tých činností Študentskej rady, ktoré Stanovy neukladajú iným
orgánom. Medzi stále komisie patrí Internátna rada FPVaMV.
Internátnu radu FPVaMV UMB ako osobitnú stálu komisiu Študentskej rady zriaďuje
Zasadnutie Študentskej rady. Tvoria ju 2 študenti FPVaMV UMB študujúci v dennej forme v
bakalárskom alebo magisterskom stupni. Študentským členom Internátnej rady sa môže stať
len ten študent FPVaMV UMB, ktorý je ubytovaný na niektorom z internátov SÚZ UMB, a
to v súlade so Štatútom Študentskej internátnej rady UMB.
Osobitnou inštanciou Internátnej rady FPVaMV UMB je aj 1 člen zamestnaneckej komory
Akademického senátu FPVaMV UMB, ktorého poverí tento orgán. Hlavnou úlohou
delegovaného člena Akademického senátu je zabezpečiť nestrannosť a objektívnosť celého
procesu rozhodovania o prideľovaní lôžka Internátnou radou FPVaMV UMB. Z tohto
dôvodu sú 2 študentskí členovia Internátnej rady povinní po preverení žiadostí študentov o
ubytovanie všetky žiadosti poskytnúť tomuto členovi Akademického senátu, ktorý s
konečnou platnosťou preverí pravdivosť všetkých skutočností uvedených v žiadostiach.
Študentskí členovia Internátnej rady FPVaMV UMB sú členmi Študentskej internátnej rady
UMB, kde zastupujú záujmy študentskej časti akademickej obce FPVaMV UMB a riešia ich
problémy.
Študentskí členovia Internátnej rady FPVaMV UMB sú volení na obdobie 2 akademických
rokov v tajnej voľbe Zasadnutím Študentskej rady, obvykle do 3 týždňov od začiatku
akademického roka. Každý člen Zasadnutia ŠR FPVaMV si vyberá 2 kandidátov, ktorí
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získajú po 1 hlase člena. Za členov Internátnej rady sú zvolení tí dvaja kandidáti, ktorí získali
najvyššie počty hlasov spomedzi všetkých kandidátov. V prípade rovnosti hlasov na 2. a 3.
mieste sa hlasovanie o druhé miesto zopakuje, pričom hlasovania sa zúčastnia už len títo
dvaja nerozhodní kandidáti.
(6) Študentského člena Internátnej rady FPVaMV UMB môže kedykoľvek odvolať Zasadnutie
Študentskej rady nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, a to na základe návrhu člena
Zasadnutia alebo na základe návrhu Študentskej internátnej rady. Členstvo v Internátnej rade
zaniká aj na základe splnenia podmienok ustanovení bodu 1 článku 6 týchto Stanov.
Členstvo študenta v Internátnej rade zároveň automaticky zaniká v prípade, ak člen
Internátnej rady z Akademického senátu oznámi Zasadnutiu ŠR FPVaMV UMB, že došlo k
porušeniu princípu nestrannosti a objektívnosti pri rozhodovaní študentských členov
Internátnej rady o pridelení ubytovania. V prípade uvoľnenia miesta v Internátnej rade
FPVaMV UMB sa najneskôr do 14 dní uskutočnia doplňujúce voľby študentského člena
Internátnej rady, a to mechanizmom uvedeným v bode 3 tohto článku Stanov. Funkčné
obdobie študentského člena Internátnej rady zvoleného v doplňujúcich voľbách končí
uplynutím pôvodného funkčného obdobia predchádzajúceho člena.
(7) Ďalšie podmienky volieb členov Internátnej rady FPVaMV UMB je možné doplniť a
špecifikovať prostredníctvom samostatného volebného poriadku, prijatého uznesením
Zasadnutia Študentskej rady, pričom však platí zásada, že volebný poriadok nemôže
protirečiť bodom 3 a 4 článku 13 týchto Stanov.
(8) Na študentských členov Internátnej rady FPVaMV UMB sa vzťahujú všetky povinnosti a
práva člena ŠR FPVaMV UMB podľa článku 6 týchto Stanov, s výnimkou písm. e) a f) bodu
1 článku 6 Stanov. Okrem toho, študentskí členovia Internátnej rady FPVaMV UMB sú
povinní:
a) zúčastňovať sa Zasadnutia Študentskej rady a informovať jej členov o všetkých
dôležitých otázkach spojených s ubytovaním študentov UMB na internátoch SÚZ UMB,
b) v súčinnosti s Predsedníctvom Študentskej rady raz ročne predkladať Zasadnutiu
Študentskej rady návrh bodového hodnotenia pre prideľovanie lôžok študentom
FPVaMV UMB pre nasledujúci akademický rok,
c) zúčastňovať sa zasadnutí Študentskej internátnej rady UMB,
d) dodržiavať Štatút Študentskej internátnej rady UMB,
e) rozhodovať o žiadostiach o pridelení ubytovania objektívne, nestranne a výlučne na
základe bodového hodnotenia schváleného Zasadnutím Študentskej rady,
f) plne spolupracovať s delegovaným členom Akademického senátu FPVaMV UMB pri
preverovaní procesu prideľovania ubytovania.
(9) Študentskí členovia Internátnej rady FPVaMV UMB majú automaticky nárok na pridelenie
internátneho lôžka pre nasledujúci akademický rok, v súlade so Štatútom Študentskej
internátnej rady UMB.
(10) Ďalšiu činnosť, práva a povinnosti členov Internátnej rady FPVaMV UMB upravuje Štatút
Študentskej internátnej rady UMB.
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HLAVA VI
HOSPODÁRENIE ŠTUDENTSKEJ RADY

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

Článok 14
Hnuteľný majetok a finančné zdroje Študentskej rady slúži všestrannému rozvoju jej činnosti
a napĺňaniu jej cieľov.
Finančné a materiálne prostriedky získava Študentská rada najmä formou:
a) darov od fyzických a právnických osôb,
b) členských príspevkov,
c) dotácií a grantov a iných príspevkov z verejných a súkromných fondov,
d) iných zdrojov.
O využití finančných prostriedkov a ich rozdelení, ako aj o využití ďalšieho majetku
Študentskej rady rozhoduje Zasadnutie ŠŘ FPVaMV UMB svojím uznesením.
Študentská rada disponuje bankovým účtom, vedeným na predsedu Študentskej rady, na
ktorý ukladá svoje finančné prostriedky. V rámci kontroly má k tomuto účtu dispozičné
právo aj podpredseda Študentskej rady alebo iný člen Zasadnutia Študentskej rady, určený
uznesením Zasadnutia.
Hospodársku činnosť ŠR FPVaMV UMB môže ďalej upraviť vnútorný predpis prijatý
Zasadnutím Študentskej rady.
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HLAVA VII
ZÁVEREČNÉ APRECHODNÉ USTANOVENIA
Článok 15
(1) Študentská rada môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia Zasadnutia
Študentskej rady, a to spôsobom uvedeným v písm. k) bodu 6 článku 9 Stanov alebo inak v
zmysle stanov a platných právnych predpisov.
(2) V prípade zániku Študentskej rady určí Zasadnutie uznesením na návrh predsedu Študentskej
rady likvidátora, ktorý zodpovedá za vyrovnanie všetkých záväzkov Študentskej rady a určí
spôsob naloženia s likvidačným zostatkom.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článok 16
Prijať zmenu Stanov môže len Zasadnutie ŠR FPVaMV UMB, a to spôsobom uvedeným v
písm. k) bodu 6 článku 9 týchto Stanov.
Prijatím týchto Stanov sa v plnom rozsahu zrušujú predchádzajúce Stanovy Študentskej rady.
Tieto Stanovy môžu byť doplnené uzneseniami Zasadnutia ŠR FPVaMV UMB a ďalšími
vnútornými predpismi, pričom však nesmú protirečiť ustanoveniam týchto Stanov.
Záležitosti, ktoré neupravujú tieto Stanovy ani ďalšie vnútorné predpisy alebo uznesenia
Zasadnutia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia.

V Banskej Bystrici, dňa 6. novembra 2017.

....................................................................
Tomáš Žipaj
Predseda
Študentská rada Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov
Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici
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