
 
 

ROKOVACÍ PORIADOK 

 
Vedeckej rady Fakulty ekológie a environmentalistiky 

TU vo Zvolene  
 

                            R -  1042 /2020 
 
 

Článok 1 
Postavenie Vedeckej rady FEE TU vo Zvolene 

(1) Vedecká rada Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene ( ďalej aj „VR FEE) je 
jedným z orgánov akademickej samosprávy FEE TU vo Zvolene. Postavenie a členstvo vo 
VR FEE upravuje čl. 10 Štatútu FEE. 

(2) Predsedom VR FEE je dekan FEE TU vo Zvolene. 
 

Článok 2 
Pôsobnosť VR FEE 

(1) Pôsobnosť VR FEE vyplýva zo zákona §30 ods.1 a 2 zákona č. 131/2002 Z. z. (ďalej len 
„zákon o VŠ“) a je špecifikovaná nasledovne:   

a) prerokúva dlhodobý zámer FEE vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TU vo 
Zvolene,  

b) schvaľuje na návrh dekana FEE po prerokovaní AS FEE vnútorné predpisy, ktoré 
upravujú vnútorný systém TU vo Zvolene v podmienkach FEE, ak si to vyžaduje 
vnútorný systém TU vo Zvolene, 

c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň FEE vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a 
techniky, 

d)  schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na FEE (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na 
doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ, 

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TU vo Zvolene 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 Vedeckej rade TU vo Zvolene  návrhy na vymenovanie 

profesorov, 
h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TU vo Zvolene všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FEE, 
i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TU vo Zvolene konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FEE, 
j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TU vo Zvolene návrhy dekana FEE na obsadenie 

funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79) zákona o VŠ, 
k) schvaľuje na návrh predsedu VR FEE Rokovací poriadok VR FEE, 
l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TU vo Zvolene  alebo FEE. 



(2) VR FEE rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FEE, a to najmä o:      
a) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUZVO návrh dekana na udelenie čestného 

titulu „profesor emeritus“, 
b) v prípade nesplnenia podmienok daných Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 

odsúhlasuje vrátenie žiadosti o udelenie pedagogického titulu „docent“ a žiadosti o 
vymenúvacie konanie, 

c) prerokúva a odsúhlasuje návrh dekana na vymenovanie komisie a oponentov 
habilitačných a inauguračných konaní v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019  
Z. z. 

d) schvaľuje žiadosť garanta študijného programu na zriadenie odborovej komisie študijného 
odboru a jej členov. 
  

 
Článok 3 

Zasadnutia Vedeckej rady fakulty 
(1) Vedecká rada Fakulty ekológie a environmentalistiky (ďalej „VR FEE“) sa riadi 

harmonogramom a tematickým plánom, ktorý je schvaľovaný vedením fakulty na 
začiatku akademického roka. Vedecká rada zasadá minimálne  dvakrát za rok.  

(2) Predseda VR FEE stanovuje program rokovania zvoláva a riadi zasadnutia. Vedením 
zasadnutia VR FEE môže v prípade potreby poveriť iného člena VR FEE (spravidla 
prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium). 

(3) V prípade potreby môže predseda VR FEE z vlastného rozhodnutia zvolať mimoriadne 
zasadnutie VR FEE. Na mimoriadnom zasadnutí VR FEE sa spravidla prerokuje len 
záležitosť pre ktoré bolo zasadnutie zvolané.  

(4) Na každé zasadnutie bude členom VR FEE elektronickou poštou odoslaná písomná 
pozvánka s programom rokovania VR a podklady k jeho jednotlivým bodom spravidla  5 
dní pred zasadnutím VR FEE.  

(5) Člen VR FEE môže navrhnúť zaradenie nového bodu do programu. Ak sú k jeho 
prerokovaniu potrebné písomné podklady, odovzdá ich s dostatočným predstihom 
dekanovi FEE. 

(6) Ak si to vyžaduje povaha prerokovávanej veci, dekan môže pozvať na zasadnutie VR FEE 
aj ďalšie osoby bez práva hlasovania. 
 

Článok 4 
Priebeh rokovania 

(1) VR FEE je uznášania schopná, ak na jej zasadnutí je prítomná dvojtretinová väčšina jej 
členov.  

(2) Predseda VR FEE oboznámi prítomných členov s programom zasadnutia. V nevyhnutných 
prípadoch požiada o pozmeňujúci návrh.  

(3) VR FEE v úvode schváli verifikátorov zápisnice a v prípade potreby aj skrutátorov  pre 
tajné hlasovanie. 

(4) Rokovanie k bodom programu začína prednesením správy, alebo návrhu. Po prednesení 
predseda VR FEE otvorí rozpravu ( diskusiu)  

(5) Členovia VR FEE a prizvané osoby  predkladajú k záležitostiam rokovania pripomienky, 
návrhy a stanoviská v priebehu rozpravy (diskusie) ústne, alebo písomnou formou 
predsedovi VR FEE vopred. 

(6) Člen VR FEE, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia VR FEE môže predložiť predsedovi VR 
FEE pripomienky, návrhy a stanoviská  písomnou formou.  

(7) Priebeh diskusie:  
- diskusiu  otvára,  vedie a ukončuje predseda VR FEE (resp. člen poverený vedením 

VR FEE)  ku každému bodu rokovania, 



- predseda VR FEE (resp. člen poverený vedením VR FEE) oboznámi prítomných 
členov s vopred doručenými písomnými pripomienkami, návrhmi, alebo 
stanoviskami, 

- členovia VR FEE a prizvané osoby  sa prihlasujú do diskusie zdvihnutím ruky. Do 
diskusie vstupujú  v poradí, v akom sa prihlásili. 

(8) Návrh rozhodnutia resp. uznesenia k prerokovaným záležitostiam prednesie predseda VR 
FEE (resp. člen poverený vedením VR FEE) prípadne ho môže predložiť aj iný člen VR FEE.   

(9) Zápis zo zasadnutia VR FEE zabezpečuje zapisovateľ určený predsedom VR FEE (spravidla 
je to tajomník FEE). Zápis obsahuje zoznam prítomných, prerokovávané body, skrátený 
priebeh diskusie, hlasovania a uznesenia. Zápis po verifikovaní bude doručený členom VR 
a predsedovi AS fakulty. 
  

Článok 5 
Hlasovanie 

(1) Pred každým hlasovaním musí byť VR FEE uznášania schopná. 
(2) Na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov ak vo  

všeobecne záväznom právnom predpise alebo v inom vnútornom predpise FEE alebo TU 
vo Zvolene nie je ustanovené inak. 

(3) Hlasovanie na zasadnutiach VR FEE je verejné alebo tajné. 
(4) Vo veciach podľa čl. 2 ods. 1 písm. f), g) a j)  a ods. 2 písm. a) tohto rokovacieho poriadku 

rozhoduje VR FEE tajným hlasovaním. Tajným  hlasovaním rozhoduje aj o ďalších 
otázkach na žiadosť prítomného člena VR FEE, ak sa tak v konkrétnom prípade uznesie 
nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

(5) Vo veciach podľa čl. 2 ods. 1 pís. f), g) a j) a ods. 2 písm. a) a b) tohto rokovacieho 
poriadku je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov VR FEE.   

(6) Na prijatie programu zasadnutia VR FEE je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných členov VR FEE.   

(7) Ak sa hlasovanie týka člena VR FEE, tento  sa hlasovania nezúčastňuje. Počet hlasov 
potrebný na právoplatnosť voľby alebo prijatých uznesení sa pritom zníži o jeden. 

(8) Prijaté uznesenia možno zmeniť, alebo zrušiť novým hlasovaním na tom istom zasadnutí, 
ak sa zistí, že pri prijímaní uznesenia nebolo postupované v súlade s príslušnými 
predpismi. 

 
Článok 6 

Hlasovanie per rollam 
(1) V prípade, ak rozhodnutie neznesie odklad, môže predseda VR FEE požiadať jej členov 

o hlasovanie mimo zasadnutia formou per rollam, spravidla formou elektronickej pošty.   
(2) Hlasovanie per rollam nie je možné pri schvaľovaní vo veciach podľa  čl. 2 ods. 1 písm. f), 

g) a j) a ods. 2 písm. a) až d) a v závažných veciach, kde je predpoklad rozsiahlej rozpravy.  
(3) Predseda VR FEE zašle spravidla formou elektronickej pošty návrh uznesenia. V návrhu 

uznesenia sa uvedie deň ukončenia hlasovania.  
(4) Z hlasovania bude vyhotovený zápis podpísaný verifikátormi, ktorými sú spravidla zvolení 

verifikátori z posledného zasadnutia VR FEE. Zápis obsahuje zoznam zúčastnených na 
hlasovaní, prerokované body, prijaté uznesenia, vyjadrenia členov VR (za, proti, zdržal sa, 
nezúčastnil sa). Zápis po verifikovaní bude doručený členom VR FEE  a predsedovi AS FEE.  

(5) Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo spôsobom per-rollam je schválený, ak zaň 
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Vedeckej rady FEE ku dňu ukončenia 
hlasovania. Deň ukončenia hlasovania je dňom schválenia návrhu uznesenia. V deň 
schválenia nadobúda uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určené 
inak. 

 



 
 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Rokovací poriadok Vedeckej rady FEE  TU vo Zvolene je vnútorným predpisom FEE 

v zmysle § 33 ods. 2 písm. e) zákona o VŠ. Rokovací poriadok vedeckej rady nadobúda 
platnosť schválením Vedeckou radou FEE TU vo Zvolene. 

 
(2) Zrušuje sa doterajší Rokovací poriadok FEE TU vo Zvolene č. R-4496/2014 schválený 

Vedeckou radou FEE TU vo Zvolene  dňa  20. 5. 2014. 
 
(3) Tento Rokovací poriadok FEE TU vo Zvolene č. 1042/2020  schválila Vedecká rada FEE 

TU vo Zvolene dňa 18. 2. 2020. 
 

 
 
 
 

         prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. 
predseda Vedeckej rady FEE TU vo Zvolene  


