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ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT FILOZOFICKEJ FAKULTY
PREAMBULA
Poslaním Študentského parlamentu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici (ďalej tiež „ŠP FF UMB“, alebo „parlament“) je aktivizácia študentov, identifikácia
problémov, hľadanie efektívnych riešení problémov, rovnako aj hájenie a zachovávanie práv
a slobôd študentov, presadzovanie ich záujmov na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „FF UMB“ alebo „fakulta“) a Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) v záujme komplexného zlepšenia študentského života na
UMB.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Názov a sídlo
1. ŠP FF UMB je dobrovoľným združením študentov akademickej obce FF UMB, ktoré
prerokováva a rieši základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach študentského
života, zastupuje študentov pri rokovaniach s vedením fakulty, reprezentuje študentov
na relevantných fórach doma i v zahraničí a nadväzuje kontakty s podobnými
študentskými združeniami UMB.
2. ŠP FF UMB je zastupiteľským orgánom študentov FF UMB. Je vyjadrením
demokraticky prejavenej vôle študentov FF UMB riadiť si svoje záležitosti. Je to
apolitické nadstranícke združenie, ktoré sa neviaže ani na žiadnu ideológiu,
náboženstvo, ani politickú stranu alebo hnutie.
3. Sídlom parlamentu je FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica.
Čl. 2
Poslanie, ciele a úlohy ŠP FF UMB
1. ŠP FF UMB:
a) zastupuje záujmy študentov FF UMB navonok,
b) vyjadruje sa o otázkach a opatreniach v oblasti štúdia, ako aj študentského života
na FF UMB,
c) vykonáva kontrolu činnosti Internátnej rady FF UMB.
2. ŠP FF UMB prerokováva a rieši základné problémy a úlohy vo všetkých oblastiach
študentského života na FF UMB a UMB, predovšetkým zastupuje študentov a ich
záujmy v rokovaniach s orgánmi a funkcionármi FF UMB a UMB, ako aj inými
subjektmi.
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3. Cieľmi, úlohami a poslaním ŠP FF UMB je najmä:
a) presadzovať a chrániť akademické práva, slobody a záujmy študentov FF UMB,
b) zastupovať študentov pri rokovaniach s vedením fakulty, a v úzkej spolupráci so
zvolenými členmi študentskej časti Akademického senátu FF UMB a členmi
zamestnaneckej časti Akademického senátu FF UMB a UMB, predkladať
požiadavky študentov v týchto orgánoch,
c) reprezentovať študentov FF UMB na relevantných fórach na Slovensku
i v zahraničí,
d) nadväzovať kontakty s podobnými študentskými organizáciami v rámci UMB,
ako aj s inými verejnými vysokými školami na Slovensku i v zahraničí
a podieľať sa na ich aktivitách,
e) určovať svojím uznesením podmienky a organizovať konanie volieb do:
 ŠP FF UMB,
 Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „ŠRVŠ“) za FF UMB,
 Internátnej rady FF UMB
 študentskej časti Akademického senátu FF UMB, ako aj Akademického
senátu UMB, ak o to senát požiada,
f) rozhodovať uznesením o kritériách prideľovania internátnych lôžok pre
študentov FF UMB v rámci internátov Správy účelových zariadení pri
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „SÚZ UMB“), a to
v spolupráci s členmi Internátnej rady FF 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
a študentskými a mládežníckymi organizáciami,
h) pravidelne poskytovať študentom fakulty informácie o svojej činnosti jedným z
obvyklých spôsobov (fakultná nástenka, email, sociálne siete a pod).
DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO V ŠTUDENTSKOM PARLAMENTE FF UMB
Čl. 3
Zloženie a členstvo v ŠP FF UMB
1. ŠP FF UMB je samosprávnym orgánom akademickej obce FF UMB.
2. ŠP FF UMB sa skladá z volených zástupcov študentskej časti akademickej obce FF
UMB.
3. Členov ŠP FF UMB (okrem zástupcu študentskej časti AS FF UMB) volia tajným
hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce FF UMB. Členom
ŠP FF UMB môže byť len študent denného štúdia na FF UMB.
4. ŠP FF UMB má 11 členov.
5. Členov ŠP FF UMB tvoria:
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a) predseda ŠP FF UMB,
b) podpredseda a druhý podpredseda ŠP FF UMB,
c) riadni členovia ŠP FF UMB (7) s minimálne jedným zástupcom študentskej časti
AS FF UMB, ktorého si volí študentská časť AS FF UMB a schvaľuje ho ŠP FF
UMB nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov parlamentu.
d) delegát ŠRVŠ (1),
6. Funkcia člena ŠP FF UMB je v zmysle dvojitého členstva nezlučiteľná s funkciou člena
Internátnej rady FF UMB.
7. Funkčné obdobie člena ŠP FF UMB je najviac štvorročné, pokiaľ to štatút neupravuje
inak. Začína plynúť dňom prvého zasadnutia parlamentu a končí dňom prvého
zasadnutia parlamentu s novozvoleným členom.

Čl. 4
Práva a povinnosti člena ŠP FF UMB
1. Povinnosti člena ŠP FF UMB zahŕňajú:
a) dodržiavať štatút ŠP FF UMB a riadiť sa ním,
b) plniť uznesenia orgánov ŠP FF UMB a riadne vykonávať úlohy, ktorými bol
poverený,
c) dodržiavať povinnosti a práva vyplývajúce zo štatútu ŠP FF UMB a ďalších
vnútrofakultných a vnútrouniverzitných predpisov,
d) aktívne sa zúčastňovať zasadnutí ŠP FF UMB,
e) prípadnú neúčasť na zasadnutí je člen povinný vopred oznámiť a zdôvodniť
predsedovi ŠP FF UMB
f) pravidelne informovať študentov akademickej obce o svojej činnosti
v parlamente, ako aj o prijatých uzneseniach,
g) tlmočiť požiadavky a návrhy študentov akademickej obce fakulty na
zasadnutiach parlamentu,
h) zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá môže poškodiť záujmy parlamentu,
i) zverenú funkciu alebo úlohu vykonávať v súlade so štatútom parlamentu.
2. Práva člena ŠP FF UMB zahŕňajú:
a) zúčastňovať sa na činnosti parlamentu a na jeho zasadnutiach,
b) slobodne prezentovať svoje názory, stanoviská, pripomienky, predkladať návrhy
uznesení a žiadať zaradenie riešenia problémov študentov do programu
zasadnutia,
c) slobodne hlasovať na zasadnutiach parlamentu podľa svojho presvedčenia,
pričom by rozhodnutie malo reflektovať aj názory študentov akademickej obce
FF UMB,
d) byť informovaný o činnosti a hospodárení parlamentu,
e) vzdať sa funkcie, a tak ukončiť svoje členstvo v ŠP FF UMB,
f) právo na zisk jedného lôžka pri udeľovaní internátnych lôžok podľa štatútu
Internátnej rady FF UMB a UMB, a pri členoch tvoriacich poradný orgán ŠP FF
UMB, právo na bodovú odmenu pri udeľovaní internátneho lôžka za aktívnu
účasť na zasadnutiach parlamentu podľa platného bodového hodnotenia.
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Čl. 5
Zánik členstva v ŠP FF UMB
1. Členstvo v ŠP FF UMB zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do funkcie uvedenej v Čl. 4, odsek 5. tohto štatútu,
c) prerušením štúdia,
d) skončením štúdia, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v ŠP FF UMB, podľa
vzoru zákona 131/2002 Z. z., §26, odsek (8),
e) nezapísaním sa na štúdium na fakulte, na ktorej bol zvolený, najneskôr
v posledný deň určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom
akademickom roku, ak ide o člena s pozastaveným členstvom,
f) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
g) vzdaním sa funkcie člena,
h) vylúčením člena zo ŠP FF UMB v prípade závažného porušenia štatútu ŠP FF
UMB, vnútrofakultných a vnútrouniverzitných predpisov alebo odsúdením za
spáchanie trestného činu, pričom vylúčenie takéhoto člena schvaľuje parlament
spolu so schválením nadpolovičnej väčšiny prítomných členov v tajnom
hlasovaní; člen, o vylúčení ktorého sa rozhoduje, sa nezúčastňuje na hlasovaní
tejto požiadavky,
i) smrťou člena.
2. V prípade zániku členstva v ŠP FF UMB na základe ustanovení a) až i) tohto článku
štatútu si členovia parlamentu najneskôr do 20 pracovných dní od zániku členstva zvolia
nového zástupcu v ŠP FF UMB v súlade s týmto štatútom.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU FF UMB
Čl. 6
Orgány ŠP FF UMB
1. Hlavnými orgánmi ŠP FF UMB sú:
a) zasadnutie ŠP FF UMB,
b) predseda ŠP FF UMB,
c) predsedníctvo ŠP FF UMB,
d) komisie ŠP FF UMB a Internátna rada FF UMB.
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Čl. 7
Zasadnutie ŠP FF UMB
1. Zasadnutie ŠP FF UMB je platforma, prostredníctvom ktorej sa ŠP FF UMB stretáva
so študentskou časťou akademickej obce FF UMB, informuje ju o svojej činnosti,
o činnosti AS UMB, AS FF UMB za uplynulé obdobie a zároveň predstavuje koncept
svojej budúcej činnosti.
2. Zasadnutie ŠP FF UMB tvoria všetci aktívni členovia ŠP FF UMB vymenovaní v Čl. 4,
odsek 5. tohto štatútu a študenti akademickej obce FF UMB, ktorí sú bez nároku na
hlasovacie právo a tvoria len poradnú, prípadne pripomienkujúcu zložku zasadnutia.
3. Zasadnutie ŠP FF UMB sa koná minimálne dvakrát za semester.
4. Zasadnutie zvoláva a riadi predseda ŠP FF UMB alebo ním poverený podpredseda.
Zasadnutie sa uskutoční aj na písomné požiadanie nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov ŠP FF UMB. O čase a mieste konania zasadnutia informuje predsedníctvo
parlamentu všetkých členov ŠP FF UMB a študentskú časť akademickej obce FF UMB
obvyklým spôsobom (vyvesenie oznamu na nástenke parlamentu, soc. siete, email)
minimálne 4 pracovné dni vopred.
5. Zasadnutie ŠP FF UMB je uznášania schopné pri nadpolovičnej väčšine všetkých
členov.
6. Zasadnutie je spravidla verejné, ak predseda nerozhodne svojím uznesením o jeho
konaní s vylúčením verejnosti.
7. Pôsobnosť zasadnutia ŠP FF UMB:
a) schvaľuje predložené návrhy, prijíma uznesenia a vyhlásenia,
b) organizuje voľby členov do ŠP FF UMB,
c) volí predsedu ŠP FF UMB a navrhuje odvolanie predsedu z funkcie,
d) volí podpredsedov ŠP FF UMB a navrhuje odvolanie predsedov z funkcií,
e) odvoláva členov ŠP FF UMB,
f) organizuje voľby členov do Internátnej rady FF UMB,
g) dohliada na prácu členov Internátnej rady FF UMB,
h) organizuje voľby delegáta ŠRVŠ,
i) uzneseniami zaväzuje členov predsedníctva, prípadne ostatných riadnych
členov, prezentovať konkrétne oficiálne stanovisko ŠP FF UMB pri
komunikácii s vedením FF UMB, jej orgánmi, predstaviteľmi a orgánmi UMB,
ako aj ďalšími organizáciami a inštitúciami navonok,
j) schvaľuje rozdelenie rozpočtu ŠP FF UMB, ktorý predkladá predseda
parlamentu,
k) schvaľuje štatút ŠP FF UMB, jeho zmeny a dodatky,
l) raz za rok podáva akademickej obci FF UMB správu o svojej činnosti, ktorú
zverejní na webovom sídle FF UMB – Študentský parlament FF UMB,
7. O priebehu zasadnutia ŠP FF UMB sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorá musí
obsahovať záznam všetkých schválených uznesení a vyhlásení. Navrhovateľ uznesenia
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môže požiadať o zaznamenanie aj neschváleného návrhu uznesenia do tejto zápisnice.
Jej súčasťou je aj prezenčná listina prítomných členov. Zápisnica sa stáva platnou po jej
podpísaní overovateľom zápisnice, ktorý sa volí na každom zasadnutí nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov zasadnutia ŠP FF UMB. Platná zápisnica zo zasadnutia ŠP
FF UMB sa bezodkladne po overení, najneskôr do 2 dní sprístupní všetkým členom ŠP
FF UMB a akademickej obci FF UMB obvyklým spôsobom (uverejnením na stránke
fakulty, vyvesením na nástenke ŠP FF UMB a prostredníctvom emailu).
Čl. 8
Predseda ŠP FF UMB
1. Predseda ŠP FF UMB je najvyšším predstaviteľom ŠP FF UMB, ktorý reprezentuje celú
študentskú časť akademickej obce FF UMB vo vzťahu k AS FF UMB, AS UMB, k
vedeniu FF UMB a vedeniu UMB, a to v medziach svojich právomocí a v súlade so
štatútom ŠP FF UMB.
2. Predseda ŠP FF UMB riadi činnosť ŠP FF UMB, zvoláva a riadi zasadnutia ŠP FF
UMB, zastupuje ŠP FF UMB pred orgánmi akademickej samosprávy a vykonáva ďalšie
činnosti určené štatútom ŠP FF UMB.
3. Predsedu ŠP FF UMB volí z radov členov ŠP FF UMB na návrh ktoréhokoľvek člena
ŠP FF UMB.
4. V prvom kole je zvolený kandidát, ktorý získa 3/5 hlasov všetkých členov ŠP FF UMB.
Ak vo voľbách v prvom kole nezíska žiadny kandidát hlasy 3/5 všetkých členov ŠP FF
UMB, postúpia do druhého kola volieb dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných
hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov ŠP FF UMB. Ak ani v druhom kole nebude zvolený predseda ŠP FF
UMB, na najbližšom zasadnutí ŠP FF UMB sa uskutočnia nové voľby predsedu ŠP FF
UMB.
5. Na predsedu ŠP FF UMB sa vzťahujú všetky povinnosti a práva člena ŠP FF UMB
podľa Čl. 5 tohto štatútu. Okrem toho, medzi právomoci predsedu ŠP FF UMB patrí:
a) rozhodovať o všetkých záležitostiach ŠP FF UMB, ktoré tento štatút
nevymedzuje,
b) hospodáriť s finančnými prostriedkami ŠP FF UMB,
c) zúčastňovať sa kolégia dekana FF UMB, pričom má povinnosť pravidelne
informovať členov ŠP FF UMB o prerokúvaných otázkach na kolégiu,
d) zúčastňovať sa zasadnutí Študentského univerzitného senátu UMB, prípadne
poveriť jedného podpredsedu, aby sa týchto zasadnutí zúčastňoval.
Čl. 9
Predsedníctvo ŠP FF UMB
1. Predsedníctvo ŠP FF UMB tvoria:
a) predseda,
a) podpredseda,
b) druhý podpredseda.
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2. Predsedníctvo ŠP FF UMB pripravuje a organizačne zabezpečuje zasadnutia ŠP FF
UMB.
3. Predsedu ŠP FF UMB v prípade jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený
podpredseda ŠP FF UMB.
4. Na voľbu podpredsedov ŠP FF UMB sa primerane vzťahuje Čl. 9, odsek 4. tohto štatútu.
5. Predseda a podpredsedovia ŠP FF UMB sú jedinými štatutárnymi zástupcami ŠP FF
UMB.
6. Predsedníctvo vykonáva na základe odseku 3. tohto článku tie kompetencie, ktoré mu
určí predseda ŠP FF UMB. Predseda ŠP FF UMB mu môže zverené kompetencie odňať,
prípadne upraviť.
Čl. 10
Komisie ŠP FF UMB a Internátna rada FF UMB
1. ŠP FF UMB si podľa potreby vytvára ad hoc komisie ako svoje poradné a iniciatívne
orgány, ktoré sa zriaďujú na výkon tých činností ŠP FF UMB, ktoré štatút neukladá
iným orgánom.
2. ŠP FF UMB kontroluje činnosť Internátnej rady FF UMB a podieľa sa na prideľovaní
lôžok.
3. Členovia Internátnej rady FF UMB sú členmi Študentskej internátnej rady UMB, kde
zastupujú záujmy študentskej časti akademickej obce FF UMB a riešia ich problémy.
4. Členovia Internátnej rady FF UMB sú volení na obdobie dvoch akademických rokov
v tajných voľbách na zasadnutí ŠP FF UMB, na požiadanie predsedu internátnej rady
UMB. Za členov Internátnej rady FF UMB sú zvolení tí dvaja kandidáti, ktorí získali
najvyšší počet hlasov spomedzi všetkých kandidátov. V prípade rovnosti hlasov na 2. a
3. mieste sa hlasovanie o druhé miesto zopakuje, pričom toto hlasovanie bude len
s týmito kandidátmi.
5. Na členov Internátnej rady FF UMB sa k ŠP FF UMB vzťahujú nasledovné povinnosti
a práva:
a) zúčastňovať sa zasadnutia ŠP FF UMB a informovať jej členov o všetkých
dôležitých informáciách spojených s ubytovaním študentov UMB na internátoch
SÚZ UMB,
b) v súčinnosti s predsedníctvom ŠP FF UMB raz ročne predkladať zasadnutiu ŠP
FF UMB návrh bodového hodnotenia pre prideľovanie lôžok študentom FF
UMB pre nasledujúci akademický rok.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
HOSPODÁRENIE ŠTUDENTSKÉHO PARLAMENTU FF UMB
Čl. 11
Hospodárenie ŠP FF UMB
1. Finančné zdroje ŠP FF UMB slúžia všestrannému rozvoju jeho činnosti a napĺňaniu
jeho cieľov.
2. Finančné a materiálne prostriedky získava ŠP FF UMB formou:
a) finančného príspevku z dekanátu FF UMB,
b) darov od fyzických a právnických osôb,
c) dotácií, grantov a iných príspevkov z verejných a súkromných fondov,
d) z iných zdrojov.
3. O využití finančných prostriedkov a ich rozdelení, ako aj o využití ďalšieho majetku ŠP
FF UMB rozhoduje zasadnutie ŠP FF UMB svojím uznesením.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
Čl. 12
Záverečne a prechodné ustanovenia
1. Prijatím tohto štatútu sa v plnom rozsahu ruší predchádzajúci štatút ŠP FF UMB.
2. Tento štatút môže byť doplnený uzneseniami zasadnutia ŠP FF UMB, dodatkami
a ďalšími vnútornými predpismi, po schválení 3/5 všetkých členov ŠP FF UMB.
3. Záležitosti, ktoré neupravuje tento štatút, vnútorofakultné a vnútrouniverzitné predpisy
a uznesenia zasadnutia, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Tento štatút nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia.

V Banskej Bystrici, dňa 12. 9. 2016.

Bc. Kristián Simonides
Predseda Študentského parlamentu FF UMB
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