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ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY 
Ekonomickej univerzity v Bratislave 

 
Článok 1 

Postavenie a poslanie 
 

(1)  Postavenie a poslanie vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len     
„EU v Bratislave“) ako verejnej vysokej školy vyplýva z § 11 a § 12 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 528/2003 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení iektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
(2) Vedecká rada: 

a)  prerokúva dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave, 
b) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň EU v Bratislave vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy, 
c) schvaľuje návrh študijných programov, ak ich prerokovanie nepatrí do pôsobnosti     

vedeckej rady fakulty; na rokovanie vedeckej rady EU v Bratislave o návrhu študijných 
programov sú prizývaní zástupcovia študentov určení študentskou časťou 
Akademického senátu EU v Bratislave,  

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
celouniverzitné študijné programy uskutočňované EU v Bratislave (§ 63 ods. 3); 
schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4, ak to nepatrí do 
pôsobnosti vedeckej rady fakulty,  

e)  schvaľuje kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania  
vedeckopedagogického titulu „docent a kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok 
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, 

f)  prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku v študijných odboroch, 
uskutočňovaných EU v Bratislave v celouniverzitných študijných programoch a na 
celouniverzitných pracoviskách, 

g)  prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie za profesorov; ak ide o vymenovanie za 
profesora v študijnom odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta, robí 
tak na návrh vedeckej rady fakulty. Ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej 
rade fakulty, 

h)  schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide o 
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady 
fakulty, 

i)  schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide o 
obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty,  

j)  schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide o 
obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej 
rady fakulty (§ 79), 

k)  udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“), robí tak na návrh 
obhajobnej komisie, pričom návrh predkladá jej predseda alebo ním poverený člen 
obhajobnej komisie, 
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l)  udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor 

 honoris causa“ (v skratke „Dr. h. c.“), 
m)  navrhuje rektorovi EU v Bratislave udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa § 78 

profesorom starším ako 65 rokov, 
n)  schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady EU v Bratislave rokovací poriadok 

vedeckej rady EU v Bratislave, 
o)  rokuje o otázkach, ktoré jej predloží jej predseda, alebo o otázkach, na ktorých sa 

uznesie. 
 
 

Článok 2 
Zloženie 
 

(1)  Členmi vedeckej rady EU v Bratislave z titulu funkcie sú: 
a) rektor univerzity, 
b) prorektori univerzity, 
c) dekani fakúlt univerzity. 
 

(2)  Predsedom vedeckej rady EU v Bratislave (ďalej len „predseda“) je rektor. 
 
(3)  Členov vedeckej rady EU v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po schválení 

Akademickým senátom EU v Bratislave. Funkčné obdobie členov vedeckej rady EU v 
Bratislave je štvorročné. 
 

(4)  Členmi vedeckej rady EU v Bratislave sú významní odborníci z oblastí, v ktorých EU v 
Bratislave uskutočňuje vzdelávaciu a vedeckovýskumnú činnosť. Najmenej jedna 
štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady EU v Bratislave sú osoby, ktoré 
nie sú členmi akademickej obce EU v Bratislave. 
 

(5)  O prizvaní hostí na rokovanie vedeckej rady EU v Bratislave rozhoduje jej predseda. 
 
(6)  Predseda určí z členov vedeckej rady EU v Bratislave podpredsedu, ktorý ho zastupuje. 

Rozsah zastupovania pre jednotlivé prípady neprítomnosti predsedu určí tento písomne, 
súčasne s určením podpredsedu tak, aby bola zabezpečená činnosť vedeckej rady EU v 
Bratislave. 
 

(7)  Členstvo vo vedeckej rade EU v Bratislave je čestné a nezastupiteľné. 
 
(8)  Členstvo vo vedeckej rade EU v Bratislave rektor pozastaví: 

- ak sa člen vedeckej rady EU v Bratislave 4-krát po sebe nezúčastní na jej zasadnutí, 
- ak je člen vedeckej rady EU v Bratislave dlhodobo práceneschopný a nemôže sa 
   zúčastňovať na rokovaniach vedeckej rady EU v Bratislave, 
- ak je člen vedeckej rady EU v Bratislave dlhodobo v zahraničí. 

 
 
Pozastavením členstva vo vedeckej rade EU v Bratislave zaniká právo zúčastňovať sa na 
rokovaniach vedeckej rady EU v Bratislave. Rektor navrhne Akademickému senátu EU v 
Bratislave odvolať takéhoto člena vedeckej rady EU v Bratislave a zároveň navrhne na 
schválenie nového člena do vedeckej rady EU v Bratislave. 
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 Článok 3 
Činnosť vedeckej rady EU v Bratislave 
  

(1)  Činnosť vedeckej rady EU v Bratislave sa riadi programom jednotlivých rokovaní, 
ktorý predkladá predseda. 
 

(2)  Návrhy na program rokovaní môžu podávať predsedovi všetci členovia vedeckej rady 
EU v Bratislave. 
 

(3)  Rektor určí na výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou 
vedeckej rady EU v Bratislave tajomníka z radov zamestnancov školy. Tajomník 
zabezpečuje a archivuje celú agendu vedeckej rady EU v Bratislave, za čo zodpovedá 
rektorovi. 
 

(4)  Vedecká rada EU v Bratislave rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré 
sa predkladajú v určenej forme a doručia sa členom aspoň 7 dní pred termínom 
zasadnutia. 
 

(5)  Z rokovania vedeckej rady EU v Bratislave sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje 
okrem formálnych náležitostí (dátum, program), uznesenia (rozhodnutia) k 
prerokúvaným otázkam. Záznam vyhotovuje tajomník a podpisuje predseda a 
overovateľ zápisnice. 
 

(6)  Kontrolu plnenia úloh a rozhodnutí vedeckej rady EU v Bratislave vykonáva predseda 
alebo ním poverený člen na každom zasadnutí vedeckej rady EU v Bratislave. 

 
 

Článok 4 
   Pravidlá rokovania 
 

(1)  Zasadnutie vedeckej rady EU v Bratislave sa uskutočňuje spravidla 4-krát za rok. 
 
(2)  Rokovanie vedeckej rady EU v Bratislave riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti 

podpredseda. 
 

(3)  Rokovanie sa uskutočňuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov vedeckej rady 
EU v Bratislave, s výnimkou rokovania o otázkach podľa čl. 1 ods. 2 písm. f), g), k), l) 
tohto poriadku, kde sa žiada prítomnosť najmenej dvoch tretín členov vedeckej rady 
EU v Bratislave. 
 

(4)  Odlišné stanoviská členov s prijatým rozhodnutím vedeckej rady EU v Bratislave môžu 
byť na ich požiadanie uvedené v zázname z rokovania. 
 

(5)  Rozhodnutie v otázkach podľa čl. 1. ods. 2 písm. f), g), k) a l) tohto poriadku sa 
prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov vedeckej rady EU v 
Bratislave. V ostatných otázkach sa rozhodnutie prijíma, ak zaň hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných členov vedeckej rady EU v Bratislave. 
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(6)  O prijímaných rozhodnutiach vedeckej rady EU v Bratislave sa hlasuje verejne,  

s výnimkou schvaľovania návrhov na vymenovanie za profesorov, habilitácie 
docentov, hosťujúcich profesorov, DrSc., Dr. h. c. a profesor emeritus, keď sa hlasuje 
tajne (formou hlasovacích lístkov). 

 
(7)  Pri tajnom hlasovaní sa hlasovací lístok upravuje takto: 

- prečiarkne sa nevhodné (nemienené, nehodiace sa) hlasovanie, 
- neodovzdaný hlasovací lístok alebo neoznačený lístok sa považuje za zdržanie sa    
   hlasovania, 
- odovzdaný hlasovací lístok, ktorý je označený nezrozumiteľne, sa považuje za    
   neplatný hlas. 
 

(8)  Hlasovanie „per rollam“ možno použiť iba v prípade, ak je potrebné urýchlene zistiť 
stanovisko členov vedeckej rady EU v Bratislave k niektorým písomným materiálom. 
Nemožno ho použiť v prípade hlasovania o personálnych otázkach. Rozhodnutie sa 
prijíma, ak je najmenej dvojtretinová zhoda stanovísk všetkých členov vedeckej rady 
EU v Bratislave. 

 
Článok 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1)  Rokovací poriadok vedeckej rady EU v Bratislave bol prerokovaný a schválený vo 
vedeckej rade EU v Bratislave dňa 23.5.2011, čím nadobúda platnosť. 
 

(2)  Dňom schválenia tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť rokovací poriadok 
vedeckej rady EU v Bratislave schválený členmi vedeckej rady EU v Bratislave dňa 
23.10.2007 

 
 
 
 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
rektor EU v Bratislave 

 


