ROKOVACÍ PORIADOK
Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
Žilinskej univerzity v Žiline
Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline
v zmysle § 29, § 30 ods. 1 písm. k) a § 33 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) a
podľa § 11 ods. 4 Štatútu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
schválila tento Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
ako vnútorný predpis fakulty:
§1
Pôsobnosť Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
(1) Pôsobnosť Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (ďalej len „VR
FEIT“) je daná § 30 zákona o VŠ a Štatútom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
a osobitnými predpismi 1).
(2) VR FEIT ako orgán akademickej samosprávy Fakulty elektrotechniky a informačných technológií
(ďalej len „FEIT“) sa zúčastňuje na riadení FEIT v súlade so zákonom a týmto Rokovacím
poriadkom VR FEIT.
(3) VR FEIT v zmysle svojho poslania:
a) prerokúva dlhodobý zámer FEIT vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom Žilinskej
univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“),
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej, vedeckovýskumnej činnosti a
v oblasti zahraničných stykov,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie VR FEIT
o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou
akademického senátu fakulty,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach pre študijné
programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona o VŠ); schvaľuje školiteľov na
doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ,
e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade 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 kritéria na obsadzovanie miest 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), titulu „doctor honoris causa“ a čestného titulu „profesor emeritus“,
k) členov odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan po schválení VR FEIT podľa § 54
ods. 17 zákona o VŠ a podľa Smernice UNIZA „Študijný poriadok pre tretí stupeň
vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline“ č. 110, časť V, čl. 20, ods. 3,
l) schvaľuje na návrh dekana Rokovací poriadok VR FEIT,
m) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UNIZA alebo FEIT.
Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších
predpisov; vyhl. SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení neskorších predpisov.
1)

§2
Zloženie Vedeckej rady FEIT
(1) Členov VR FEIT vymenúva a odvoláva dekan FEIT po schválení Akademickým senátom FEIT.
Funkčné obdobie člena vedeckej rady je štvorročné.
(2) Predsedom VR FEIT (ďalej len „predseda“) je dekan FEIT.
(3) Členmi VR FEIT sú významní odborníci z oblastí, v ktorých FEIT uskutočňuje vzdelávaciu,
výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina
členov VR FEIT sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce verejnej vysokej školy, ktorej je
FEIT súčasťou.
(4) Predseda určí z členov VR FEIT podpredsedu (spravidla prodekana), ktorý ho zastupuje v rozsahu
ním určenom.
(5) Predseda môže podľa potreby prizvať na rokovanie VR FEIT ďalších učiteľov, vedeckých
pracovníkov, funkcionárov a vedúcich zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe. Prizvaní
nie sú členmi VR FEIT.
(6) Členstvo vo VR FEIT je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný.
(7) Členstvo vo vedeckej rade zaniká skončením funkčného obdobia, na vlastnú žiadosť člena,
odvolaním alebo inými skutočnosťami, ktoré mu bránia v aktívnom vykonávaní členstva
vo VR FEIT.
(8)
§3
Rokovanie Vedeckej rady FEIT
(1) Rokovanie VR FEIT sa uskutočňuje najmenej jedenkrát za semester, v termínoch určených
časovým harmonogramom jednotlivých rokovaní VR FEIT. Zasadnutie zvoláva predseda, ktorý
môže zvolať VR FEIT v naliehavých prípadoch aj mimo termínov určených časovým
harmonogramom z vlastnej iniciatívy alebo na písomnú žiadosť aspoň 1/3 členov VR FEIT.
(2) Rokovanie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Rokovanie VR FEIT UNIZA,
inauguračné a habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác možno uskutočniť aj
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačných a komunikačných
technológií bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania. Verejná časť obhajoby
habilitačnej práce, habilitačná prednáška a inauguračná prednáška sa považujú za verejné aj vtedy,
ak FEIT UNIZA zabezpečí ich verejný audiovizuálny priamy prenos. Záznamy budú v takých
prípadoch archivované a dostupné na oddelení vedy a výskumu FEIT UNIZA.
(3) Ak sa niektorý člen nemôže z vážnych dôvodov rokovania zúčastniť, je povinný sa včas
predsedovi ospravedlniť; svoje stanoviská k riešeným problémom môže doručiť podpredsedovi
písomnou alebo elektronickou formou pred rokovaním VR FEIT. Predseda sa ospravedlňuje
podpredsedovi.
(4) Predseda je povinný oboznámiť prítomných s písomnými príspevkami, ktoré mu boli doručené.
(5) Členovia VR FEIT predkladajú k prerokúvaným otázkam kvalifikované pripomienky, stanoviská
a návrhy. So súhlasom predsedu tak môžu robiť aj všetci prizvaní.
(6) Diskusiu ku každému bodu rokovania otvára, vedie a ukončuje predseda alebo ním poverená
osoba.
(7) Návrh na rozhodnutie VR FEIT v prerokúvaných otázkach podáva predseda alebo ním poverený
podpredseda.
(8) Ku každému návrhu na rozhodnutie VR FEIT musí byť uskutočnené osobitné hlasovanie.

§4
Hlasovací poriadok Vedeckej rady FEIT
(1) VR FEIT je uznášania schopná, ak sa rokovania zúčastnia aspoň dve tretiny členov vedeckej rady.
(2) K schváleniu návrhov v personálnych otázkach sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
členov vedeckej rady, v ostatných otázkach sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov vedeckej rady.
(3) Vedecká rada sa uznáša tajným hlasovaním o personálnych otázkach.
(4) Na návrh dekana a po schválení VR FEIT, môže vedecká rada rozhodnúť hlasovaním
korešpondenčnou formou (per rollam). Toto ustanovenie sa nevzťahuje na otázky, o ktorých sa VR
FEIT uznáša tajným hlasovaním.
(5) V prípade rozhodovania k veciam podľa § 1 ods. 3 písm. f), g), j) tohto rokovacieho poriadku,
rozhodovania sa nezúčastňujú členovia, ktorých sa rokovanie priamo týka. Pokiaľ sú prítomní,
započítavajú sa do počtu prítomných podľa ods. (1) a nezapočítavajú sa do počtu podľa ods. (2)
a do počtu členov oprávnených hlasovať.
(6) Ak má člen VR FEIT vážne výhrady voči prijatému rozhodnutiu, môže byť jeho stanovisko na
požiadanie uvedené v zázname rokovania.
(7) O výsledkoch rokovania sa vyhotovuje záznam podpísaný predsedom. Záznam obsahuje okrem
formálnych náležitostí (dátum konania, prítomní, program rokovania) uznesenia VR FEIT
k prerokúvaným otázkam spolu s výsledkami hlasovania. Záznam je doručený elektronicky
všetkým členom VR FEIT a tým oddeleniam dekanátu FEIT, ktorých materiály boli prerokované.
(8) Komisia habilitačného alebo inauguračného konania predloží návrh o udelení, resp. neudelení
titulu doc., resp. prof. na základe tajného hlasovania, ktoré sa uskutoční počas zasadania príslušnej
komisie.
(9) Ak uchádzač podľa rozhodnutia VR FEIT podmienky nespĺňa, vedecká rada titul docent neudelí
a v prípade inauguračného konania ak vedecká rada návrh neschváli, jej predseda oznámi toto
rozhodnutie s odôvodnením písomne uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia vedeckej rady. Lehota
na prípadné opätovné predloženie žiadosti o získanie titulu docent, resp. priznania titulu profesor
nesmie byť dlhšia ako tri roky.
§5
Záverečné ustanovenia
(1) Tento rokovací poriadok bol schválený VR FEIT 11. 11. 2020 a týmto dňom nadobudol platnosť.
Účinnosť nadobúda dňom jeho zverejnenia.
(2) Ruší sa rokovací poriadok schválený VR EF zo dňa 21. 11. 2016.
V Žiline dňa 11. 11. 2020

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., v.r.
dekan FEIT

