Štatút Študentského parlamentu
Fakulty prírodných vied univerzity Mateja Bela
I. Úvodné ustanovenia
Študentský parlament (ďalej len parlament) je orgán navonok zastupujúci študentov denného,
externého a doktoranského štúdia FPV UMB.
Prerokúva základné úlohy zo všetkých oblastí činnosti fakulty týkajúcich sa študentov.
II. Štruktúra
1) Parlament sa skladá zo zástupcov (poslancov) volených študentmi. Každý ročník
zastupujú maximálne 5 poslanci.
2) Vedenie parlamentu pozostáva z Predsedníctva, ktoré je trojčlenné: predseda riadi
činnosť parlamentu a vedie zasadnutia, 1. podpredseda je štatutárnym zástupcom
predsedu v jeho neprítomnosti, 2. podpredseda má funkciu tajomníka parlamentu, teda
zodpovedá za administratívno- informačné záležitosti.
3) Základnou povinnosťou člena parlamentu je aktívna účasť na zasadnutiach
parlamentu. Prípadnú neprítomnosť treba s uvedením dôvodu vopred oznámiť
predsedníctvu parlamentu.
4) Členmi parlamentu sú tiež člen ŠRVŠ za FPV UMB a členovia Študentskej časti AS
FPV, ktorý môžu byť zároveň poslancami.
III. Právomoci a pôsobnosť
1) Študentský parlament najmä:
a) prerokúva požiadavky, pripomienky študentov, ktoré sú po schválení parlamentom
predkladané na rokovaniach AS FPV
b) rieši vzniknuté problémy študentov
c) vyjadruje sa k aktuálnym otázkam života fakulty
d) pre úseky svojej práce zriaďuje komisie (rady), predsedami ktorých sa stávajú
členovia parlamentu
e) určuje podmienky pre udeľovanie lôžka v Študentskom domove pre študentov
FPV
f) volí a odvoláva členov Internátnej rady FPV
g) volí a odvoláva člena Mestského študentského parlamentu za FPV UMB
h) volí a odvoláva zástupcu do ŠUS UMB
2) V období medzi zasadaniami parlamentu má Predsedníctvo právo prijímať
rozhodnutia pri riešení naliehavých úloh. Takéto rozhodnutie musí byť zverejnené
bezprostredne na najbližšom zasadnutí parlamentu.
3) Právo hlasovať má každý člen parlamentu, pričom toto právo je neprenosné.
IV. Volebný poriadok
1) Voľby poslancov za každý ročník sa konajú na 1. zasadnutí parlamentu na začiatku
Akademického roka verejným hlasovaním.
2) Kandidátov na post poslanca navrhujú študenti FPV UMB.
3) Poslancom parlamentu sa stáva zástupca študentov zvolený nadpolovičnou väčšinou
prítomných.
4) Voľby člena Predsedníctva sa konajú v období posledných 6 mesiacov funkčného
obdobia Predsedníctva tajným hlasovaním. Funkčné obdobie novozvoleného člena
Predsedníctva sa začína nasledujúcim akademickým rokom.
5) Kandidátov na členov Predsedníctva môže navrhnúť len poslanec.

6) Voľby členov Predsedníctva organizuje volebná komisia, ktorú volí parlament
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov parlamentu.
Komisia je dvojčlenná. Dozerá na priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.
7) Voľby sú platné, ak boli členovia Predsedníctva zvolení nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.
V. Členstvo v parlamente
1) Členom parlamentu (poslancom) sa stáva zástupca študentov zvolený v právoplatných
voľbách.
2) Funkčné obdobie poslancov je 1 rok.
3) Funkčné obdobie členov Predsedníctva je 2 roky.
4) Členstvo v parlamente zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena parlamentu, resp. Predsedníctva
b) vzdaním sa funkcie člena
c) prerušením, alebo ukončením štúdia člena
d) odvolaním člena z funkcie
5) Člen parlamentu je odvolaný, ak mu tajným hlasovaním vysloví nedôveru
nadpolovičná väčšina prítomných členov parlamentu.
6) Člen Predsedníctva je odvolaný, ak mu tajným hlasovaním vysloví nedôveru 2/3
väčšina prítomných členov parlamentu.
7) O nedôvere sa hlasuje na základe odporúčania člena Predsedníctva alebo na návrh
hociktorého člena parlamentu. Predsedníctvo môže odporučiť hlasovanie o nedôvere
pri vážnom porušení povinností člena parlamentu. Vážnym dôvodom môže byť aj
neospravedlnená neúčasť na 2 zasadnutiach parlamentu.
8) Po odstúpení, odvolaní člena Predsedníctva, resp. zaniknutí členstva v Predsedníctve,
je člen Predsedníctva povinný odovzdať všetky dokumenty súvisiace s jeho
pôsobením v ŠP svojmu zástupcovi najneskôr do 14 dní.
VI. Rokovací poriadok
1) Riadne zasadnutia parlamentu sa konajú 1- krát mesačne počas riadneho vyučovania.
Mimoriadne zasadnutie môže byť zvolané na podnet Predsedníctva alebo 1/3 členov
parlamentu. Také zasadnutie sa musí uskutočniť do 7 pracovných dní od podania
podnetu.
2) Zasadnutia parlamentu zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen
Predsedníctva. Predsedajúci vedie rokovanie tak, aby malo vecný a konštruktívny
priebeh. Predsedajúci má právo udeliť slovo aj nečlenom parlamentu, obmedziť dĺžku
jednotlivých diskusných príspevkov a limitovať počet vystúpení jedného
diskutujúceho k tomu istému bodu rokovania.
3) Oznam o zasadnutí parlamentu oznámi Predsedníctvo najmenej 5 dní pre jeho
konaním.
4) Zasadnutie parlamentu je verejné pre všetkých študentov FPV UMB.
5) Zo zasadnutia parlamentu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť sprístupnená
všetkým študentom FPV UMB.
6) Každý študent prítomný na zasadnutí má právo predložiť iniciatívne návrhy týkajúce
sa okruhu pôsobnosti parlamentu. Návrhy nemožno odložiť bez ich prerokovania.
7) Parlament je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
parlamentu.
8) Zasadnutia parlamentu sa zúčastňujú aj členovia IR FPV a člen Mestského
študentského parlamentu za FPV UMB, ktorý sú povinní podať parlamentu informácie
z oblastí ich pôsobnosti.

9) Uznesenie prijaté parlamentom sú záväzné pre každého člena parlamentu.
10) Pri závažných sporoch je parlament rozpustený, ak podá demisiu nadpolovičná
väčšina jeho členov. Po rozpustení parlamentu zodpovedá Predsedníctvo doterajšieho
parlamentu za neodkladné uskutočnenie nových volieb do parlamentu.
VII. Hlasovací poriadok
1) Na prijatie rozhodnutia v čl. III. ods. 1) písm. a), b), c), d), e), je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov parlamentu.
2) Na prijatie rozhodnutia v čl. III. ods. 1) písm. f), g), h), je potrebný súhlas 2/3 väčšiny
prítomných členov parlamentu.
3) Na prijatie rozhodnutia v čl. III. ods. 2), je potrebný súhlas 2/3 väčšiny členov
Predsedníctva.
4) V prípade rozhodovania o osobitne významných otázkach môže parlament rozhodnúť
o tom, či hlasovanie o príslušnom návrhu bude tajné alebo verejné. V prípade tajného
hlasovania Predsedníctvo zvolí postup hlasovania (napr. definícia neplatných hlasov
a pod.). Návrh je prijatý (v tajnom aj verejnom hlasovaní), ak sa zaň vyslovila
nadpolovičná väčšina prítomných členov parlamentu.
VIII. Internátna rada FPV UMB
1) Študentský parlament volí podľa čl. III. ods. 1 písm. f) Štatútu ŠP FPV Internátnu radu
FPV (ďalej len IR FPV) ako orgán študentov FPV v Internátnej rade UMB zastupujúci
ich záujmy vo vzťahu k Správe účelových zariadení UMB.
2) IR FPV je spravidla dvojčlenná.
3) Členom IR FPV môže byť len študent FPV UMB ubytovaný v jednom zo
Študentských domovov UMB.
4) Kandidáta do IR FPV môže nevrhnúť ktorýkoľvek člen parlamentu alebo člen IR
FPV.
5) Členov IR FPV volí parlament podľa čl. VII. ods. 2), priamym a tajným hlasovaním.
6) Funkčné obdobie členov IR FPV je 2- ročné.
7) Členstvo v IR FPV je zlúčiteľné s členstvom v parlamente.
8) IR FPV sa zodpovedá svojou činnosťou parlamentu.
9) Predsedníctvo parlamentu má právo vyžiadať si informáciu o aktuálnom dianí v IR
UMB prostredníctvom členov IR FPV.
IX. Záverečné ustanovenia.
1) Tento Štatút ŠP FPV bol schválený ŠP FPV dňa 27. septembra 2005 a dňom
schválenia nadobúda platnosť a účinnosť.
2) Ruší sa Štatút ŠP FPV, ktorý bol schválený ŠP FPV dňa 5. októbra 2004.

Petra Husenicová
predseda ŠP FPV
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