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Ž i l i n s k á  u n i v e r z i t a  v  Ž i l i n e  
 

Strojnícka fakulta 

 

R o k o v a c í  p o r i a d o k  
 

Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
 
 Vedecká rada Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 30 ods. 1 písm. k) 
a § 33 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 2 Štatútu Strojníckej 
fakulty Žilinskej univerzity v Žiline schválila tento rokovací poriadok Vedeckej rady Strojníckej 
fakulty ako vnútorný predpis fakulty súlade s § 33 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z.: 

Čl. 1  
Pôsobnosť Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

(1) Pôsobnosť Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „VR 
SjF“) je daná § 30 zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon o VŠ“) a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútom 
Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

(2) VR SjF ako orgán akademickej samosprávy Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
(ďalej len SjF“) sa zúčastňuje na riadení SjF v súlade so zákonom a týmto rokovacím 
poriadkom VR SjF. 

(3) VR SjF v zmysle svojej pôsobnosti (§ 30 ods. 1, zák. č. 131/2002) a poslania: 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 
Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“); 

b) pravidelne, najmenej raz za rok hodnotí úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti 
a v oblasti vedy a techniky; 

c) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona o VŠ);  

d) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ; 

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UNIZA (ďalej len „VR UNIZA“) kritériá na 
získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor; 

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku; 

g) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy na vymenovanie profesorov; 

h) prerokúva a predkladá VR UNIZA všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na fakulte; 

i) prerokúva a predkladá VR UNIZA konkrétne podmienky výberového konania na 
obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte; 

j) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 
profesorov (§ 79 zákona o VŠ); 

k) schvaľuje na návrh predsedu VR SjF rokovací poriadok vedeckej rady fakulty.  
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l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UNIZA alebo SjF. 

(4) VR SjF v zmysle svojej pôsobnosti (§ 30 ods. 2, zák. č. 131/2002):  

a) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrhy dekana na udelenie čestného titulu 
„profesor emeritus“ podľa § 78 zákona o VŠ profesorom starším ako 70 rokov; 

b) prerokúva a predkladá VR UNIZA návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“        
(v skratke „Dr.h.c.“) významným domácim aj zahraničným osobnostiam. 

c) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady SjF, alebo o otázkach, na 
ktorých sa uznesie. 

Čl. 2 
Zloženie vedeckej rady SjF UNIZA 

(1) Členov VR SjF vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu SjF dekan SjF 
UNIZA (§ 29 ods. 1 zákona). 

(2) Predsedom VR SjF (ďalej len „predseda“) je dekan SjF. 

(3) Predseda určí z členov VR SjF podpredsedu, ktorý ho zastupuje v rozsahu ním určenom.  

(4) Ďalšími členmi VR SjF sú významní odborníci z oblastí, v ktorých SjF UNIZA uskutočňuje 
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a 
najviac jednu tretinu členov VR SjF tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce 
UNIZA. 

(5) Predseda môže podľa potreby prizvať na rokovanie VR SjF ďalších zamestnancov 
akademickej obce UNIZA, študentov SjF alebo odborníkov z praxe, ktorých účasť súvisí 
s prerokovávaným bodom rokovania VR SjF. Prizvaní nie sú členmi VR SjF. 

(6) Funkčné obdobie členov VR SjF je štvorročné a začína plynúť dňom uvedeným na 
vymenúvacom dekréte člena VR SjF. Zánik členstva vo VR SjF je upravený v čl. 3 tohto 
rokovacieho poriadku. 

(7) Členstvo vo VR SjF je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný. 

(8) Čestného člena VR SjF UNIZA vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu 
SjF UNIZA dekan SjF. Funkčné obdobie čestného člena VR SjF je štvorročné a bez práva 
hlasovať. 

Čl. 3 
Zánik členstva vo VR SjF UNIZA 

(1) Členstvo vo VR SjF zaniká: 

a) skončením funkčného obdobia člena (čl. 2 bod 6 tohto rokovacieho poriadku, § 29 
ods. 1 zákona),  

b) odvolaním člena dekanom SjF so súhlasom Akademického senátu SjF (§ 29 ods. 1 
zákona); 

c) vzdaním sa členstva; 

d) smrťou člena. 

(2) Dňom zániku členstva vo VR SjF je deň, v ktorom nastala niektorá zo skutočností 
uvedených v bode 1 písm. a) alebo písm. d) tohto článku. 
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(3) V prípade zániku členstva podľa bodu 1 písm. b) tohto článku, dňom zániku členstva je 
deň uvedený v rozhodnutí dekana o odvolaní člena VR SjF. 

(4) V prípade zániku členstva podľa bodu 1 písm. c) tohto článku, dňom zániku členstva je 
deň, keď bolo predsedovi doručené písomné vzdanie sa členstva. 

(5) Ak zaniklo členovi VR SjF členstvo pred skončením funkčného obdobia z dôvodov podľa 
bodu 1 písm. b) až d) tohto článku, dekan vymenuje so súhlasom Akademického senátu 
SjF, na uvoľnené miesto nového člena VR SjF. 

Čl. 4 
Rokovanie VR SjF UNIZA 

(6) Rokovanie VR SjF sa uskutočňuje najmenej jedenkrát za semester, v termínoch určených 
časovým harmonogramom jednotlivých rokovaní VR SjF. Zasadnutie zvoláva predseda, 
ktorý môže zvolať vedeckú radu v naliehavých prípadoch aj mimo termínov určených 
časovým harmonogramom z vlastnej iniciatívy alebo na písomnú žiadosť aspoň 1/3 
členov VR SjF. 

(7) Rokovanie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predseda môže poveriť 
vedením rokovania vedeckej rady v niektorých bodoch programu rokovania 
podpredsedu. 

(8) Členovia VR SjF sú povinní zúčastňovať sa rokovaní VR SjF. Ak sa niektorý člen nemôže 
z vážnych dôvodov zúčastniť rokovania, je povinný sa včas predsedovi ospravedlniť; svoje 
stanoviská k riešeným problémom môže doručiť podpredsedovi písomnou formou alebo 
elektronickou formou pred rokovaním VR SjF. Predseda VR sa ospravedlňuje 
podpredsedovi. 

(9) Program jednotlivých rokovaní schvaľuje VR SjF. Členovia VR SjF môžu na začiatku jej 
zasadnutia predkladať návrhy  na  zmenu  a doplnenie  programu  rokovania. Zmenu  
programu  musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov VR SjF. 

(10) Predseda je povinný oboznámiť prítomných s písomnými príspevkami, ktoré mu boli 
doručené. 

(11) Členovia VR SjF predkladajú k prerokúvaným otázkam kvalifikované pripomienky, 
stanoviská a návrhy. So súhlasom predsedu tak môžu robiť aj všetci prizvaní. Diskusiu 
otvára, vedie a ukončuje predsedajúci ku každému bodu rokovania. 

(12) Diskusný príspevok nie je časovo limitovaný, ale môže byť ukončený vetovaním 
predsedajúcim VR SjF alebo zdvihnutím ruky nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 
VR SjF na výzvu predsedajúceho. 

(13) Návrh na rozhodnutie VR SjF v prerokúvaných otázkach podáva predseda alebo ním 
poverený podpredseda.   

(14) Ku každému návrhu na rozhodnutie VR SjF musí byť uskutočnené osobitné hlasovanie. 

(15) Rokovanie VR SjF je spravidla verejné. 

(16) Rokovanie VR  SjF  je  možné  uskutočniť  prostredníctvom videokonferencie  alebo inými 
prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov, 
vrátane tajného hlasovania, ak SjF zabezpečí na to potrebné technické podmienky. 
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(17) Verejná časť obhajoby habilitačnej práce, habilitačná prednáška a inauguračná 
prednáška sa považujú za verejné aj vtedy, ak SjF zabezpečí ich verejný audiovizuálny 
priamy prenos. 

(18) V  odôvodnených  prípadoch sa môže VR SjF uzniesť,  že  jej  celé rokovanie alebo jej časť 
bude prebiehať s vylúčením verejnosti. V takom prípade VR SjF určí, kto sa neverejného 
zasadnutia alebo neverejnej časti zasadnutia smie zúčastniť. 

Čl. 5 
Hlasovací poriadok VR SjF UNIZA 

(1) VR SjF rozhoduje uznesením. Vedecká rada je uznášania schopná, ak sa rokovania 
zúčastnia najmenej dve tretiny členov vedeckej rady. 

(2) K schváleniu návrhov v personálnych a graduačných (habilitácie a inaugurácie) otázkach 
sa vyžaduje nadpolovičná väčšina kladných hlasov všetkých členov vedeckej rady, 
v ostatných otázkach sa vyžaduje nadpolovičná väčšina kladných hlasov prítomných 
členov vedeckej rady. 

(3) Vedecká rada sa uznáša tajným hlasovaním o otázkach uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), 
d), f), g), j); odst. 4 písm. a), b) a o personálnych otázkach. 

(4) Predseda v odôvodnených prípadoch môže o uznesení dať hlasovať s využitím 
prostriedkov komunikačných technológií (ďalej  len  „per  rollam“) mimo  schválených  
termínov  zasadnutí vedeckej rady. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na otázky, o ktorých 
sa vedecká rada uznáša tajným hlasovaním, ak na to SjF zabezpečí potrebné technické 
podmienky. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov 
vedeckej rady. 

(5) Pri hlasovaní per rollam predseda zašle dokumentáciu k návrhu, návrh uznesenia a 
informáciu o spôsobe hlasovania elektronicky všetkým členom VR SjF. V informácii sa 
uvedie deň  ukončenia  hlasovania. Rozhodujúcou skutočnosťou je vykonanie 
elektronického hlasovania najneskôr v deň ukončenia hlasovania. 

(6) Rozhodovania o členoch vedeckej rady sa nezúčastňujú členovia, ktorých sa rokovanie 
týka. Pokiaľ sú prítomní, započítavajú sa do počtu prítomných podľa ods. 1 
a nezapočítavajú sa do počtu podľa ods. 2. 

(7) Uznesenie vedeckej rady nadobúda platnosť po schválení dekanom. Keď dekan 
s uznesením vedeckej rady nesúhlasí, vráti ho s odôvodnením na nasledujúce rokovanie  
vedeckej rady. Takýto postup je možné uplatniť len raz. 

(8) Ak má člen VR SjF vážne výhrady voči prijatému rozhodnutiu, môže byť jeho stanovisko 
na požiadanie uvedené v zázname rokovania. 

(9) O priebehu rokovania vedeckej rady, prijatých uzneseniach a záveroch a o výsledku 
hlasovania sa vyhotoví zápis, ktorý sa pošle v písomnej alebo elektronickej forme členom 
vedeckej rady. 

Čl. 6 
Zabezpečenie činnosti VR SjF UNIZA 

(1) Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou VR SjF vykonávajú v spolupráci 
dekan SjF a Referát pre vedu a výskum SjF. 
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(2) VR SjF rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sú odoslané členom VR 
SjF najneskôr 5 dní pred termínom zasadania. 

 
Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento rokovací poriadok bol schválený VR SjF UNIZA dňa 20. 10. 2020 a týmto dňom 
nadobudol platnosť a účinnosť. 

(2) Zrušuje sa rokovací poriadok VR SjF UNIZA v Žiline zo  dňa 13. 10. 2015. 
 
 
 
 

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága 
dekan Strojníckej fakulty  UNIZA 

 
 


