Stanovy
Študentskej rady Fakulty európskych štúdií a regionálneho
rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Článok I
Všeobecné ustanovenia
(1) Študentská rada Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len ŠR FEŠRR) je reprezentantom študentskej
časti akademickej obce FEŠRR.
(2) Názov organizácie je Študentská rada Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
(3) Študentská rada je orgán, ktorý zastupuje a obhajuje študijné a sociálne záujmy študentov FEŠRR SPU bez ohľadu na ich sociálnu, politickú, svetonázorovú, národnostnú, náboženskú a štátnu príslušnosť.
(4) ŠR FEŠRR je najvyšším orgánom zastupujúcim študentskú obec FEŠRR pri rokovaniach s vedením FEŠRR, vedením SPU, orgánmi štátnej správy a inými organizáciami.
(5) Sídlom ŠR FEŠRR je Študentský domov Antona Bernoláka, Trieda A. Hlinku 2,
949 76 Nitra.

Článok II
Úlohy ŠR FEŠRR
Presadzovať študijné a sociálne záujmy študentov FEŠRR.
Organizovať ako i pomáhať pri organizovaní školských a mimoškolských aktivít.
Zohľadňovať požiadavky študentov a napomáhať ich presadzovaniu.
Zastupovať študentov FEŠRR v Akademickom senáte FEŠRR, Akademickom senáte
SPU, kolégiu dekana, kolégiu rektora a v jednotlivých fakultných komisiách.
(5) O svojej činnosti priebežne informovať študentov FEŠRR.
(6) Nadväzovať kontakty s inými vysokoškolskými študentskými združeniami na Slovensku i v zahraničí.
(1)
(2)
(3)
(4)

Článok III
Práva študentov vo vzťahu k ŠR FEŠRR
(1) Študent má právo:
a) obracať sa s pripomienkami a sťažnosťami na ŠR FEŠRR a požadovať ochranu
a obhajobu svojich práv pokiaľ je to v kompetencii ŠR FEŠRR,
b) žiadať o pomoc pri riešení študijných a sociálnych problémov,
c) organizovať a zapájať sa do petičných akcií,

d) zúčastňovať sa verejných zasadnutí ŠR FEŠRR, na ktorých môže podávať iniciatívne návrhy a priamo poukazovať na nedostatky v činnosti FEŠRR a ŠR
FEŠRR.

Článok IV
Členstvo v ŠR FEŠRR
(1) Každý právoplatne zvolený zástupca študentskej časti AO FEŠRR do Akademického
senátu FEŠRR a Akademického senátu SPU, má právo byť členom ŠR FEŠRR.
(2) Každý novozvolený člen podľa článku 4, odsek 1, by sa mal do 7 pracovných dní od
zverejnenia oficiálnych výsledkov volieb vyjadriť k členstvu v ŠR FEŠRR. Ak sa do 7
pracovných dní kladne nevyjadrí, jeho právo stať sa členom v ŠR FEŠRR mu automaticky zaniká.
(3) ŠR FEŠRR tvorí minimálne 6 členov.
(4) V prípade, že člen ŠR FEŠRR nie je schopný vykonávať funkciu dlhšie ako po dobu 1
mesiaca (z dôvodu zahraničnej cesty, štúdia v zahraničí a pod.) bude jeho členstvo
v ŠR FEŠRR pozastavené a nahradené náhradníkom podľa poradia vo voľbách do
Akademického senátu FEŠRR, Akademického senátu SPU. Po návrate bude opäť právoplatným členom ŠR FEŠRR. Náhradník odstúpi dňom návratu riadneho člena.
(5) Člena ŠR FEŠRR môžu odvolať iba študenti FEŠRR vtedy, ak vyjadria svoju vôľu
v petícii s jasne formulovanou požiadavkou na odvolanie konkrétneho člena ŠR FEŠRR, ktorú podpíše minimálne 30 % všetkých riadnych študentov FEŠRR. Študenti
FEŠRR môžu takouto petíciou odvolať aj viacerých členov ŠR FEŠRR.
(6) Člen ŠR FEŠRR vykonáva svoju funkciu podľa svojho vedomia a svedomia, až po
dobu skončenia funkčného obdobia podľa Volebného poriadku SPU.

Práva a povinnosti člena ŠR FEŠRR
(7) Práva člena ŠR FEŠRR:
a) slobodne prehovoriť na zasadnutí ŠR FEŠRR,
b) hlasovať na zasadnutí ŠR FEŠRR,
c) byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŠR FEŠRR,
d) dožadovať sa zasadnutia ŠR FEŠRR u svojho predsedu.
(8) Povinnosti člena ŠR FEŠRR:
e) pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutí ŠR FEŠRR, neúčasť na zasadnutí je
člen povinný vopred oznámiť predsedovi ŠR FEŠRR,
f) aktívne sa podieľať na činnosti ŠR FEŠRR,
g) riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený,
h) informovať ostatných členov ŠR FEŠRR o svojej činnosti,
i) oboznámiť sa so stanovami ŠR FEŠRR, Rokovacím poriadkom ŠR FEŠRR,
internými predpismi ŠR FEŠRR, ako aj dodržiavať ich a riadiť sa nimi.

Zánik členstva v ŠR FEŠRR
(9) Členstvo v ŠR FEŠRR zaniká:
a) prerušením, ukončením štúdia alebo vylúčením zo štúdia na FEŠRR,
b) zánikom mandátu v Akademickom senáte FEŠRR,
c) zánikom mandátu v Akademickom senáte SPU,
d) na vlastnú žiadosť – podaním demisie predsedovi ŠR FEŠRR,
e) odvolaním podľa Rokovacieho poriadku,
f) zánikom ŠR FEŠRR.

Článok V
Organizačná štruktúra ŠR FEŠRR
(1) Štruktúru ŠR FEŠRR tvoria:
a) predsedníctvo ŠR FEŠRR (predseda a podpredseda)
b) zasadnutie ŠR FEŠRR.

Predsedníctvo ŠR FEŠRR
Predseda ŠR FEŠRR

Predseda ŠR FEŠRR je najvyšším predstaviteľom ŠR FEŠRR.
Je volený väčšinovým tajným hlasovaním (t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov ŠR FEŠRR) na zasadnutí ŠR FEŠRR.
(4) Za predsedu ŠR FEŠRR môže byť zvolený iba člen ŠR FEŠRR.
(5) Funkčné obdobie predsedu ŠR FEŠRR je dvojročné a začína plynúť dňom uvedenia do funkcie.
(6) Organizuje činnosť ŠR FEŠRR, poveruje členov ŠR FEŠRR vykonávaním úloh
súvisiacich s činnosťou ŠR FEŠRR, kontroluje poverených členov a nesie zodpovednosť za rozhodnutia prijaté ŠR FEŠRR.
(7) Zastupuje ŠR FEŠRR navonok.
(8) Zastupuje študentskú časť akademickej obce FEŠRR v Kolégiu dekana FEŠRR,
respektíve poveruje touto úlohou jedného z členov ŠR FEŠRR.
(9) Zvoláva a vedie zasadnutia ŠR FEŠRR.
(10) Informuje členov ŠR FEŠRR o aktivitách a činnostiach súvisiacich s výkonom
funkcie predsedu ŠR FEŠRR.
(11) Predseda a podpredseda má právo v naliehavých prípadoch (t.j. v takých, keď predovšetkým z dôvodu časovej tiesne nie je možné, alebo by nebolo účelné zvolať
členskú schôdzu ŠR FEŠRR) rozhodovať v mene ŠR FEŠRR. V takýchto prípadoch musia predseda a podpredseda svoje rozhodnutia na najbližšej schôdzi ŠR
FEŠRR dostatočne odôvodniť.
(12) Navrhuje podpredsedu.
(2)
(3)

(13) V ŠR FEŠRR je možné rokovať o vyslovení nedôvery predsedovi ŠR FEŠRR na
návrh aspoň polovice členov ŠR FEŠRR. Návrh na vyslovenie nedôvery musí byť
odôvodnený. Predseda ŠR FEŠRR môže byť odvolaný z funkcie predsedu ŠR FEŠRR iba vtedy, ak mu po prerokovaní návrhu o vyslovení nedôvery vysloví nedôveru v tajnom hlasovaní minimálne polovica všetkých členov ŠR FEŠRR. Aj po
odvolaní predsedu z funkcie, tento ostáva plnoprávnym členom ŠR FEŠRR. Až do
zvolenia nového riadneho predsedu ŠR FEŠRR preberá jeho práva, povinnosti
a zodpovednosť podpredseda ŠR FEŠRR.
(14) Predseda ŠR FEŠRR má právo odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie musí zdôvodniť na zasadnutí ŠR FEŠRR. Toto rozhodnutie je nenapadnuteľné členskou základňou ŠR FEŠRR.

Podpredseda ŠR FEŠRR

(15) Podpredseda je volený väčšinovým tajným hlasovaním (t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov ŠR FEŠRR) na zasadnutí ŠR FEŠRR.
(16) V čase neprítomnosti predsedu ŠR FEŠRR ho podľa postupnosti plne zastupuje
a vykonáva jeho funkciu so všetkými právami a povinnosťami.
(17) Za svoje konanie zodpovedá predsedovi ŠR FEŠRR.
(18) Zastupuje študentskú časť akademickej obce FEŠRR v Kolégiu rektora SPU, respektíve poveruje touto úlohou jedného z členov ŠR FEŠRR.
(19) Podpredseda a predseda má právo v naliehavých prípadoch (t.j. v takých, keď predovšetkým z dôvodu časovej tiesne nie je možné, alebo by nebolo účelné zvolať
členskú schôdzu ŠR FEŠRR) rozhodovať v mene ŠR FEŠRR. V takýchto prípadoch musia predseda a podpredseda svoje rozhodnutia na najbližšej schôdzi ŠR
FEŠRR dostatočne odôvodniť.
(20) V ŠR FEŠRR je možné rokovať o vyslovení nedôvery podpredsedovi ŠR FEŠRR
na návrh aspoň polovice členov ŠR FEŠRR. Návrh na vyslovenie nedôvery musí
byť odôvodnený. Podpredseda ŠR FEŠRR môže byť odvolaný z funkcie podpredsedu ŠR FEŠRR iba vtedy, ak mu po prerokovaní návrhu o vyslovení nedôvery
vysloví nedôveru v tajnom hlasovaní minimálne polovica všetkých členov ŠR FEŠRR. Aj po dovolaní predsedu z funkcie, tento ostáva plnoprávnym členom ŠR
FEŠRR.
(21) Podpredseda ŠR FEŠRR má právo odstúpiť z funkcie. Svoje rozhodnutie musí
zdôvodniť na zasadnutí ŠR FEŠRR. Toto rozhodnutie je nenapadnuteľné členskou
základňou ŠR FEŠRR.

Zasadnutie ŠR FEŠRR

(22)
(23)
(24)
(25)

Zasadnutie ŠR FEŠRR je najvyšší orgán ŠR FEŠRR.
Zasadnutie je verejné a zvoláva sa minimálne 1 krát do mesiaca.
Zasadnutie ŠR FEŠRR má schvaľovaciu právomoc.
Zasadnutie vedie a zvoláva predseda ŠR FEŠRR, v prípade jeho neprítomnosti
osoba ním poverená (podpredseda). Ak predseda ŠR FEŠRR alebo osoba ním po-

(26)
(27)
(28)
(29)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

verená odmietne zvolať zasadnutie na žiadosť členov, môže zasadnutie ŠR FEŠRR
zvolať nadpolovičná väčšina členov ŠR FEŠRR.
Zasadnutie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých
členov ŠR FEŠRR.
Každý člen ŠR FEŠRR má právo jedného hlasu.
Na prijatie akéhokoľvek uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov ŠR FEŠRR.
Zasadnutie ŠR FEŠRR:
navrhuje stanovy ŠR FEŠRR,
volí predsedu ŠR FEŠRR,
schvaľuje a volí podpredsedu ŠR FEŠRR,
odvoláva predsedu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠR FEŠRR,
odvoláva podpredsedu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŠR FEŠRR,
prijíma rozhodnutia v mene študentov fakulty,
má zastúpenie v poradných orgánoch dekana FEŠRR (vedenie fakulty, kolégium
dekana), v poradných orgánoch rektora (vedenie univerzity, kolégium rektora),
v disciplinárnej komisii a vo vedeckej rade FEŠRR,
navrhuje a schvaľuje Rokovací poriadok,
zriaďuje výkonné orgány (Internátna rada, Disciplinárna komisia, a pod.), ktoré
poveruje presne stanovenou úlohou, právomocou a schvaľuje ich stanovy,
aktívne spolupracuje so zástupcom FEŠRR v Študentskej rade vysokých škôl SR,
rozhoduje o použití hmotných a finančných prostriedkov ŠR FEŠRR.

Článok VI
Hospodárenie a majetok ŠR FEŠRR
(1) Finančné a materiálne prostriedky na svoju činnosť získava ŠR FEŠRR formou:
a) dobrovoľných darov,
b) príspevkov,
c) prostriedkov z usporiadania spoločenských, športových a iných podujatí, ktorých prijatie nie je v rozpore s úlohami ŠR FEŠRR,
d) z vlastnej hospodárskej činnosti.
(2) Hospodárenie s majetkom ŠR FEŠRR upravuje samostatný dokument Zásady nakladania s majetkom ŠR FEŠRR.

Článok VII
Zánik ŠR FEŠRR
(1) O zániku ŠR FEŠRR rozhoduje zasadnutie ŠR FEŠRR, ktoré určí likvidačnú komisiu.
(2) Likvidačná komisia vyrovná všetky dlhy a záväzky ŠR FEŠRR. S likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia zasadnutia ŠR FEŠRR.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
(1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

Bc. Tomáš Lencsés
predseda ŠR FEŠRR

