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Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

(1) Vedecká rada Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len �vedecká rada�) je orgánom akademickej samosprávy 
fakulty, ktorého právne postavenie a pôsobnosť určujú § 29 a § 30 zákona č. 131/2002 
Z. z.  o vysokých �kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích 
predpisov (ďalej len zákona).  

(2) Rokovací poriadok vedeckej rady bli��ie upravuje postavenie, zlo�enie, pôsobnosť, 
činnosť a rokovanie vedeckej rady. 

(3) Rokovací poriadok vedeckej rady je podľa § 33 ods. 2 písm. e) zákona vnútorným 
predpisom fakulty. Rokovací poriadok vedeckej rady je vypracovaný v súlade 
so �tatútom Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave.   

Čl. 2  
Postavenie a poslanie vedeckej rady 

(1) Pôsobnosť vedeckej rady ustanovuje zákon1. 

(2) Vedecká rada ďalej najmä: 

a) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy na vymenovanie emeritných 
profesorov, 

b) rozhoduje o udelení akademického titulu �doktor� (�philosophie doctor�) 
v skratke �PhD�. 

(3) Vedecká rada rokuje o otázkach, ktoré jej predlo�í predseda vedeckej rady alebo 
o otázkach, na ktorých sa uznesie. 

Čl. 3  
Zlo�enie vedeckej rady 

(1) Predsedom vedeckej rady je dekan. Podpredsedom je prodekan pre výskum. 

(2) Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 
vzdelávanie, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďal�iu tvorivú činnosť. Najmenej 
jednu �tvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady tvoria odborníci mimo 
akademickej obce STU2. 

(3) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu 
fakulty. 

(4) Funkčné obdobie členov vedeckej rady je �tvorročné. 

                                                 
1 § 30 ods. 1 zákona. 
2 § 29 ods. 2 zákona. 



 

(5) Dekan mô�e sú súhlasom akademického senátu fakulty vymenovať čestných členov 
vedeckej rady. Čestnými členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí 
vzdelávania a výskumu s hlasom poradným. 

(6) Členstvo vo vedeckej rade je nezastupiteľné.   

Čl. 4  
Činnosť vedeckej rady 

(1) Zasadnutia vedeckej rady zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát za akademický 
rok. 

(2) Program a podklady rokovania vedeckej rady musia byť poskytnuté na oboznámenie sa 
členom  vedeckej rady najmenej päť dní pred dňom zasadania vedeckej rady. 
V mimoriadnych prípadoch predseda vedeckej rady mô�e rozhodnúť o skrátení 
uvedenej lehoty. 

(3) Z rokovania vedeckej rady sa vyhotovuje zápis, ktorý overujú dvaja členovia vedeckej 
rady a podpisuje predseda vedeckej rady. Overený zápis sa zasiela v�etkým členom 
vedeckej rady. 

Čl. 5  
Rokovanie vedeckej rady  

(1) Vedecká rada je uzná�aniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. 

(2) Uznesenia vo veciach habilitácií docentov a vymenovaní profesorov sa pova�ujú za 
prijaté, ak pri tajnom hlasovaní zaň hlasovala nadpolovičná väč�ina členov vedeckej 
rady. 

(3) Uznesenia vo veciach priznania titulu hosťujúci docent, hosťujúci profesor, emeritný 
profesor a akademického titulu PhD. sa pova�ujú za prijaté, ak pri tajnom hlasovaní zaň 
hlasovala nadpolovičná väč�ina prítomných riadnych členov vedeckej rady. 

(4) Uznesenia v ostatných prípadoch sa pova�ujú za prijaté, ak pri verejnom hlasovaní zaň 
hlasovala nadpolovičná väč�ina prítomných členov vedeckej rady. Ak vedecká rada 
rozhodne, hlasovanie mô�e byť aj tajné. 

(5) Rozhodnutie vedeckej rady mo�no zabezpečiť aj formou kore�pondenčného hlasovania. 

Čl. 6   
Záverečné ustanovenie 

(1) Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol schválený na zasadnutí vedeckej rady 
dňa 10.2. 2004 a týmto dňom nadobúda platnosť. 

 

 

 
V Bratislave, 10. februára 2004          prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 

         dekan fakulty 


