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Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (ďalej len „vedecká rada“)
uznesením zo dňa 24.4.2013 prijíma tento rokovací poriadok:
Čl. 1
Postavenie a zloženie vedeckej rady
1) Vedecká rada je orgánom akademickej samosprávy Fakulty sociálnych a ekonomických
vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“)1).
2) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti vedeckej rady sú upravené v § 11 a § 12 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“), v Štatúte FSEV UK a v ďalších vnútorných predpisoch
univerzity.
3) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan/dekanka po schválení Akademickým
senátom FSEV UK. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.
4) Členovia vedeckej rady sú vymenovaní z radov učiteľov, vedeckých pracovníkov FSEV UK
a ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce UK. Počet ďalších
odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce univerzity, nesmie byť menší ako jedna
štvrtina a nesmie presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu členov vedeckej rady.
5) Predsedom/predsedníčkou vedeckej rady je dekan/dekanka fakulty (ďalej len
„predseda/predsedníčka“). Predsedu/predsedníčku v jej neprítomnosti zastupuje ním/ňou
určený/-á prodekan/prodekanka.
Čl. 2
Pôsobnosť vedeckej rady
Vedecká rada podľa § 12 ods. 1 písm. a) až o) a ods. 2 zákona o vysokých školách:
a) prerokúva dlhodobý zámer vedecko-výskumného rozvoja FSEV UK,
b) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň FSEV UK vo vzdelávacej činnosti a
v oblasti vedy,
c) prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, pričom na toto
rokovanie sú prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou Akademického
senátu FSEV UK,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné
programy uskutočňované na FSEV UK2) a schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium3),
e) prerokúva a predkladá rektorovi kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie
profesorov,
f) prerokúva a predkladá rektorovi všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov
a docentov,
g) prerokúva a predkladá rektorovi konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov,
h) prerokúva a predkladá rektorovi návrhy dekana/dekanky na obsadzovanie miest hosťujúcich
profesorov,
i) prerokúva a predkladá rektorovi návrhy dekana/dekanky na obsadzovanie miest hosťujúcich
docentov,
j) prerokúva a predkladá návrhy rektorovi na udelenie čestných titulov „profesor emeritus“4),
k) schvaľuje na návrh predsedu/predsedníčky rokovací poriadok vedeckej rady,
l) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda/predsedníčka vedeckej rady, alebo o
otázkach, na ktorých sa uznesie.
1

) § 7 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
vysokých školách).
2
) § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách.
3
) § 54 ods. 4 zákona o vysokých školách.
4
) § 78 zákona o vysokých školách.

Čl. 3
Organizácia činnosti a zasadnutia vedeckej rady
1) Vedecká rada sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje na
prvom rokovaní každého akademického roka. Vedecká rada zasadá najmenej štyrikrát za rok.
2) Predseda/predsedníčka stanovuje program rokovania vedeckej rady, zvoláva a riadi jej
zasadnutia. Vedením zasadnutia vedeckej rady môže dekan/dekanka poveriť
prodekana/prodekanku fakulty.
3) Vedecká rada sa môže uzniesť, že celé jej rokovanie, alebo jej časť bude vyhlásená za
uzavretú (neverejnú), ak by verejným rokovaním boli ohrozené osobnostné práva jednotlivca
alebo dôležitý záujem FSEV UK a UK. V takom prípade vedecká rada
určí, kto sa
uzavretého zasadnutia smie zúčastniť.
4) Vedecká rada rokuje spravidla na základe materiálov, ktoré jej členom zasiela spolu
s pozvánkami oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne
konanie FSEV UK najneskôr sedem dní pred určeným termínom zasadnutia vedeckej rady.
5) Členovia vedeckej rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a
doplnenie programu rokovania.
6) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina jej
členov. Na platné uznesenie vedeckej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných. Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. n) zákona o vysokých školách rozhoduje
vedecká rada tajným hlasovaním a na platné uznesenie vo veciach podľa písm. n) je potrebný
súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných. Ak aspoň jeden člen vedeckej rady navrhne tajné
hlasovanie, vedecká rada o personálnych otázkach hlasuje tajne.
7) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania vedeckej rady vyhotovuje poverený zamestnanec
oddelenia pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne konanie FSEV
UK písomný záznam. Záznam schválený predsedom/predsedníčkou vedeckej rady zasiela
členom vedeckej rady najneskôr sedem dní po termíne konania zasadnutia vedeckej rady
(a archivuje oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne
konanie FSEV UK (ďalej len OVVČ, DŠ a RK FSEV UK).
8) Členovia vedeckej rady môžu v závažných otázkach, kde je potrebné ich vyjadrenie a súhlas,
hlasovať i elektronickou formou.
Čl. 4
Hlasovanie vedeckej rady elektronickou formou
1) V naliehavom prípade alebo v prípade, ak podľa povahy veci, ktorá má byť predmetom
uznesenia vedeckej rady, sa nevyžaduje zasadnutie vedeckej rady, môže byť uznesenie prijaté
osobitnou elektronickou formou (ďalej len „procedúra per rollam“). O použití procedúry per
rollam na prijatie uznesenia vedeckej rady rozhoduje predseda/predsedníčka vedeckej rady.
2) Procedúrou per rollam nemožno prijať:
 Uznesenie o začatí habilitačného konania
 Uznesenie o začatí inauguračného konania
 Uznesenie o schválení uchádzača na docenta
 Uznesenie o schválení uchádzača na profesora
 Uznesenia, pri ktorých sa uplatňuje procedúra tajného hlasovania.

3) Odôvodnené rozhodnutie predsedu/predsedníčky vedeckej rady o použití procedúry per rollam
doručí pracovníčka OVVČ, DŠ a RK FSEV UK členom/členkám vedeckej rady spolu s
materiálom a návrhom uznesenia, pričom zároveň uvedenie deň a hodinu, do ktorej môže
člen/členka vedeckej rady platne doručiť písomne alebo v elektronickej podobe svoje
rozhodnutie o hlasovaní.
4) K použitiu procedúry per rollam sa môžu členovia/členky vedeckej rady vyjadriť bez
zbytočného odkladu po doručení rozhodnutia o jej použití alebo súčasne so svojím
rozhodnutím o hlasovaní.
5) Ak člen/členka vedeckej rady nesúhlasí s použitím procedúry per rollam na prijatie uznesenia
vedeckej rady, svoje stanovisko odôvodní. Odôvodnené stanovisko sa pre účely
uznášaniaschopnosti vedeckej rady posudzuje ako ospravedlnená neprítomnosť na hlasovaní.
6) Na prijatie uznesenia vedeckej rady použitím procedúry per rollam sa uplatňujú rovnaké
požiadavky ako pri osobnom hlasovaní (čl. 3, ods. 6 tohto vnútorného predpisu).
7) Po ukončení hlasovania použitím procedúry per rollam pracovníčka OVVČ, DŠ a RK FSEV
UK vyhodnotí výsledky hlasovania a o hlasovaní o návrhu uznesenia vypracuje záznam,
ktorý schvaľuje svojím podpisom predseda/predsedníčka vedeckej rady. Záznam o výsledkoch
hlasovania vedeckej rady použitím procedúry per rollam spolu s uznesením doručí
pracovníčka OVVČ, DŠ a RK FSEV UK členom/členkám vedeckej rady najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.
8) Uznesenia vedeckej rady prijaté použitím procedúry per rollam majú rovnakú záväznosť ako
uznesenia prijaté na zasadnutí vedeckej rady.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia

(1) Organizačno-administratívne

práce spojené s činnosťou vedeckej rady vykonáva
oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a rigorózne konanie FSEV
UK.

(2) Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si vedecká rada môže
zriaďovať komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisií vedeckej rady môžu byť aj
odborníci, ktorí nie sú jej členmi. Predsedom komisie je vždy člen vedeckej rady.

(3) Predseda/predsedníčka alebo ňou poverený člen vedeckej rady kontroluje plnenie rozhodnutí
a úloh vedeckej rady.

(4) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť schválením vo Vedeckej rade FSEV UK
dňa 24.4.2013 Týmto dňom stráca platnosť a účinnosť Rokovací poriadok FSEV
UK zo dňa 20.4.2011.

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
dekanka

