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ROKOVACÍ PORIADOK
Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Článok 1
POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) Postavenie a pôsobnosť Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „VR SvF UNIZA“) upravuje § 29 a § 30 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"), Štatút SvF UNIZA a osobitné predpisy1.
2) VR SvF UNIZA v zmysle svojho poslania (§ 30 zákona):
a) prerokúva dlhodobý zámer SvF UNIZA, vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
UNIZA,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň SvF UNIZA vo vzdelávacej činnosti, v oblasti vedy
a techniky a zahraničných stykov,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať SvF UNIZA; na rokovanie VR SvF UNIZA o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu SvF UNIZA (ďalej len „AS SvF
UNIZA“),
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na SvF UNIZA (§ 63, ods. 3 zákona),
e) schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia podľa § 54 ods. 4 zákona pre študijné
programy zabezpečované SvF UNIZA,
f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „VR
UNIZA“) kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
g) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania,
h) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy na vymenovanie profesorov v príslušnom
odbore habilitačného konania a inauguračného konania,

Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
v znení zákona NR SR č. 324/ 1996 Z.z. ; vyhl. SKVH č. 65/1997 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých
hodností v znení vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb., vyhl. MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
1
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ch) prerokúva a predkladá VR UNIZA všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov na SvF UNIZA,
i) prerokúva a predkladá VR UNIZA konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na SvF UNIZA,
j) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy dekana na obsadenie hosťujúcich a emeritných profesorov,
k) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy na udelenie titulu Dr.h.c. významným domácim a zahraničným osobnostiam za zásluhy o rozvoj vedy na SvF UNIZA,
m) schvaľuje na návrh predsedu VR SvF UNIZA rokovací poriadok VR SvF UNIZA,
n) určuje lehotu na opätovné predloženie žiadosti o získanie titulu docent na SvF
UNIZA, ak uchádzač podľa rozhodnutia VR SvF UNIZA podmienky nespĺňa a VR SvF
UNIZA titul docent neudelí, na termín: Najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr
do troch rokov od dátumu rozhodnutia VR SvF UNIZA.
3) VR SvF UNIZA rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR SvF UNIZA, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.
Článok 2
ZLOŽENIE VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) Členov VR SvF UNIZA vymenúva a odvoláva po schválení AS SvF UNIZA § 27 ods. 1 písm.
d) zákona ) dekan fakulty z učiteľov, vedeckých zamestnancov a ďalších významných
odborníkov z oblastí, v ktorých SvF UNIZA uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Počet ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú
členmi akademickej obce UNIZA, musí tvoriť minimálne jednu štvrtinu a maximálne
jednu tretinu členov VR SvF UNIZA.
2) Členmi VR SvF UNIZA z dôvodu vykonávanej funkcie sú dekan a prodekani.
3) Predsedom VR SvF UNIZA (ďalej len „predseda“) je dekan SvF UNIZA. Predseda určí z členov VR SvF UNIZA podpredsedu, spravidla prodekana pre vedu a výskum. Podpredseda
zastupuje predsedu VR SvF UNIZA v dobe jeho neprítomnosti počas rokovania VR SvF
UNIZA v rozsahu určenom predsedom VR SvF UNIZA.
4) Predseda VR SvF UNIZA môže podľa potreby na rokovanie VR SvF UNIZA prizvať predsedu AS SvF UNIZA a ďalších učiteľov, vedeckých pracovníkov, významných odborníkov,
študentov, zamestnancov a odborníkov z praxe. Prizvaní nie sú členmi VR SvF UNIZA.
5) Členstvo vo VR SvF UNIZA je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný. Funkčné obdobie členov VR SvF UNIZA je štvorročné a začína dňom vymenovania dekanom SvF
UNIZA.
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6) Čestní členovia VR SvF UNIZA, ktorí sú schválení AS SvF UNIZA, sú v závislosti na programe VR SvF UNIZA prizývaní na rokovanie. Vystupujú ako poradný orgán.
7) Členstvo vo vedeckej rade zaniká skončením funkčného obdobia, na vlastnú žiadosť
člena, odvolaním člena alebo úmrtím člena VR SvF UNIZA.
Článok 3
ZABEZPEČENIE ČINNOSTI VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) Zasadnutie VR SvF UNIZA sa riadi programom, ktorý navrhuje predseda VR SvF UNIZA
na základe návrhov programu rokovaní, ktoré mu odporúčajú vedúci katedier a členovia
VR SvF UNIZA.
2) Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou VR SvF UNIZA vykonáva oddelenie pre vedu a výskum dekanátu SvF UNIZA v spolupráci so sekretariátom dekana SvF
UNIZA. Celú agendu VR SvF UNIZA archivuje oddelenie pre vedu a výskum SvF UNIZA.
3) VR SvF UNIZA rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sú doručené členom VR SvF UNIZA najneskôr 7 dní pred termínom zasadnutia.
4) O výsledkoch rokovania sa vyhotovuje záznam podpísaný predsedom VR SvF UNIZA. Záznam obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum konania, prítomní, program rokovania) aj rozhodnutia VR SvF UNIZA k prerokúvaným otázkam spolu s výsledkami hlasovania. Záznam je doručený všetkým členom VR SvF UNIZA a predsedovi AS SvF UNIZA
(ak nie je členom VR SvF UNIZA). Záznam musí byť odoslaný do 14 dní od termínu zasadnutia a zverejnený na webovom sídle SvF UNIZA.
5) Kontrolu plnenia jednotlivých rozhodnutí a uložených úloh členom VR SvF UNIZA vykonáva predseda VR SvF UNIZA.
Článok 4
ROKOVANIE VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) Rokovanie VR SvF UNIZA sa uskutočňuje najmenej dvakrát za rok v termínoch určených
časovým harmonogramom jednotlivých rokovaní VR UNIZA. Zasadnutie zvoláva predseda VR SvF UNIZA. Predseda zvoláva VR SvF UNIZA aj v prípade, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina členov VR SvF UNIZA, tzn. aj mimo určených termínov.
2) Rokovanie riadi predseda. V jeho neprítomnosti riadi rokovanie podpredseda, príp. iný
člen VR SvF UNIZA, ktorého predseda určí . Rokovanie VR SvF UNIZA možno uskutočniť
aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačných a komunikačných technológií bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania.
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3) Ak sa niektorý člen VR SvF UNIZA z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť rokovania VR SvF
UNIZA, je jeho povinnosťou včas sa predsedovi ospravedlniť. Svoje stanoviská k riešeným záležitostiam môže doručiť písomnou formou pred rokovaním VR SvF UNIZA. Predseda svoju neprítomnosť ospravedlňuje podpredsedovi.
4) Členovia VR SvF UNIZA predkladajú k prerokúvaným záležitostiam pripomienky, stanoviská a návrhy:
a) písomne (vopred – predsedovi),
b) ústne (počas diskusie).
So súhlasom predsedu tak môžu robiť aj všetci prizvaní.
5) Diskusia sa riadi týmito zásadami:
a) diskusiu otvára, riadi a ukončuje predseda ku každému bodu rokovania,
b) predseda je povinný oboznámiť prítomných s písomnými príspevkami, ktoré mu boli
doručené,
c) člen VR SvF UNIZA sa prihlasuje do diskusie zdvihnutím ruky alebo vopred písomne,
d) diskusný príspevok nie je limitovaný, ale môže byť ukončený vetovaním členmi VR
SvF UNIZA (zdvihnutím ruky nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VR na výzvu
predsedajúceho).
6) K prerokúvaným záležitostiam predseda vypracúva návrh rozhodnutia.
7) Návrh rozhodnutia môže predložiť aj ktorýkoľvek iný člen VR SvF UNIZA.
8) Ku každému návrhu rozhodnutia VR SvF UNIZA musí byť uskutočnené osobitné hlasovanie.
Článok 5
HLASOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) V prípade rozhodovania o veciach podľa bodov uvedených v čl. 1 ods. 2 písm. d), f), g),
h), j), k) rokovacieho poriadku VR SvF UNIZA je hlasovanie tajné. Formu hlasovania k ostatným bodom navrhuje predseda VR a schvaľuje zasadnutie VR SvF UNIZA aklamáciou.
2) Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov VR SvF UNIZA. Na
prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina súhlasných hlasov z počtu riadnych členov VR SvF UNIZA. V opačnom prípade je návrh zamietnutý. V prípade nedostatočného počtu prítomných členov sa hlasovanie k návrhu neuskutoční a návrh sa predloží na budúcom zasadnutí VR SvF UNIZA.
3) Pri rozhodovaní vo veciach podľa ods. 1 tohto článku rokovacieho poriadku VR SvF
UNIZA sa nezúčastňujú členovia VR SvF UNIZA, ktorých sa rozhodovanie priamo týka. Ak
sa zúčastňujú rokovania VR SvF UNIZA, započítavajú sa do počtu prítomných podľa ods.
2) tohto článku, ale nezapočítavajú sa do počtu členov VR SvF UNIZA oprávnených hlasovať.
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4) Ak má člen VR SvF UNIZA vážne výhrady voči prijatému rozhodnutiu, môže byť jeho stanovisko na požiadanie uvedené v zázname rokovania.
5) V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, s výnimkou rozhodovania vo veciach uvedených v ods. 1 tohto článku, môže predseda požiadať o hlasovanie v neodkladných veciach aj spôsobom per rollam. Takéto hlasovanie musí obsahovať aj vyjadrenie členov
VR SvF UNIZA o súhlase s týmto postupom.
Článok 6
NÁKLADY NA ČINNOSŤ VEDECKEJ RADY SvF UNIZA
1) Členstvo vo VR SvF UNIZA je čestnou funkciou bez nároku na odmenu.
2) Cestovné výdavky členov VR SvF UNIZA, ktorí nie sú zamestnancami SvF UNIZA, hradí
vysielajúca organizácia. V osobitných prípadoch môže uhradiť cestovné výdavky SvF
UNIZA.
3) Nevyhnutné náklady na činnosť VR SvF UNIZA hradí zo svojho rozpočtu SvF UNIZA.
Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Rokovací poriadok VR SvF UNIZA môže byť na návrh dekana SvF UNIZA zmenený alebo
doplnený.
2) Zrušuje sa rokovací poriadok VR SvF UNIZA zo dňa 3.12.2015.
3) Tento rokovací poriadok bol schválený VR SvF UNIZA dňa 28.05.2020 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r.
dekan
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