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Vedecká rada Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len „vedecká rada“) schválila dňa 24. 5. 2018 v súlade s § 29
ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Rokovací
poriadok vedeckej rady:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Vedecká rada je orgánom akademickej samosprávy Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“).1
(2) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti vedeckej rady sú upravené v § 29 a 30 zákona
o vysokých školách, v Štatúte Univerzity Komenského2 a Štatúte fakulty a v ďalších
vnútorných predpisoch fakulty.
Čl. 2
Zloženie vedeckej rady
(1) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty
(ďalej len „akademický senát“) dekan fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je
štvorročné.
(2) Členmi vedeckej rady z titulu funkcie sú:
a) dekan,
b) veľký kancelár fakulty,
c) prodekani.
(3) Ďalšími členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria osoby,
ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity.
(4) Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty (ďalej len „predseda“). Predsedu v jeho
neprítomnosti zastupuje ním určený prodekan.
(5) Predseda akademického senátu je prizvaný na rokovanie vedeckej rady s hlasom
poradným, ak nie je súčasne členom vedeckej rady podľa ods. 2 alebo 3.
(6) Dekan fakulty môže so súhlasom akademického senátu vymenovať aj čestných členov
vedeckej rady.
(7) Členstvo vo vedeckej rade je čestné a nezastupiteľné.
Čl. 3
Pôsobnosť vedeckej rady
Pôsobnosť vedeckej rady ustanovuje zákon o vysokých školách.3 Vedecká rada najmä:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty, vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
univerzity,
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b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné
programy a schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia,
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity 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 univerzity návrhy na vymenovanie profesorov,
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity konkrétne podmienky výberového konania
na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana fakulty na obsadenie
funkcií hosťujúcich profesorov,
k) po udelení súhlasu veľkého kancelára a po prijatí vyhlásenia nihil obstat od Svätej stolice
navrhuje vedeckej rade univerzity udelenie titulu doctor honoris causa (skratka „Dr.h.c.“)
domácim aj zahraničným osobnostiam za vedecké alebo kultúrne zásluhy nadobudnuté pri
rozvíjaní cirkevných vied,
l) schvaľuje na návrh svojho predsedu rokovací poriadok vedeckej rady,
m) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty,
n) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady, alebo o otázkach, na ktorých
sa uznesie.
Čl. 4
Organizácia činnosti a zasadnutia vedeckej rady
(1) Predseda stanovuje program rokovania vedeckej rady, zvoláva a riadi jej zasadnutia, a to
spravidla dvakrát za akademický rok. Predseda môže zvolať vedeckú radu v naliehavých
prípadoch aj mimo termínov určených plánom. Vedením zasadnutia vedeckej rady alebo časti
jej rokovania môže predseda poveriť prodekana fakulty.
(2) Rokovania vedeckej rady sú neverejné s výnimkou habilitačných a inauguračných
prednášok. Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie alebo jeho časť pozvať osoby,
ktoré nie sú členmi vedeckej rady. K prerokúvaniu otázok pedagogickej činnosti podľa § 30
ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách prizýva zástupcov študentov určených študentskou
časťou akademického senátu fakulty.
(3) Referent pre vedu a doktorandské štúdium na fakulte oboznamuje členov vedeckej rady
s programom rokovania a s ním súvisiacimi materiálmi aspoň dva dni vopred.
(4) Členovia vedeckej rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu
a doplnenie programu rokovania.
(5) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina
jej členov. Na platnosť jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov. Na platné uznesenie vo veciach podľa čl. 3 písm. f) až l) tohto predpisu je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady.
(6) Vo veciach podľa čl. 3 písm. f), g) j) a k) tohto predpisu rozhoduje vedecká rada tajným
hlasovaním.

-3-

(7) V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže predseda požiadať o hlasovanie
v neodkladných veciach aj korešpondenčným spôsobom (per rollam). Takéto hlasovanie musí
obsahovať aj vyjadrenie o súhlase s týmto postupom.
(8) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania vedeckej rady sa vyhotovuje písomný záznam.
Záznam v elektronickej podobe sa zasiela členom vedeckej rady a písomne archívu fakulty.
Čl. 5
Náklady na činnosť vedeckej rady
(1) Členstvo vo vedeckej rade je čestnou funkciou bez nároku na odmenu.
(2) Cestovné výdavky členov, ktorí nie sú zamestnancami fakulty, hradí fakulta zo svojho
rozpočtu.
(3) Nevyhnutné náklady na činnosť vedeckej rady hradí fakulta zo svojho rozpočtu.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou vedeckej rady vykonáva referent
pre vedu a doktorandské štúdium na fakulte.
(2) Návrhy podľa § 30 písm. c) až k) zákona o vysokých školách sa predkladajú predsedovi
najneskôr sedem dní pred termínom zasadnutia vedeckej rady.
(3) Predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh
vedeckej rady.
(4) Proti rozhodnutiam vedeckej rady sa nemožno odvolať. Na jej rozhodovanie sa
nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.
(5) Zrušuje sa rokovací poriadok vedeckej rady Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý nadobudol platnosť
a účinnosť 9. decembra 2003.
(6) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo vedeckej rade
fakulty 24. mája 2018.

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
dekan fakulty
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