TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Vnútorný predpis Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií v zmysle § 33 ods. 2 písm. e) zákona
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY
FAKULTY BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
§1
Postavenie a pôsobnosť vedeckej rady fakulty
1) Postavenie a pôsobnosť vedeckej rady fakulty (ďalej len "VR FBERG") upravuje § 29 a § 30
zákona a § 11 a § 12 Štatútu FBERG.
2) VR FBERG sa ako orgán akademickej samosprávy zúčastňuje na riadení fakulty v oblastiach
jej vymedzených, v súlade s týmto rokovacím poriadkom.
3) Okrem poslania a pôsobností uvedených v § 30 zákona VR FBERG:
a) prerokováva a predkladá VR TUKE návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa
(v skratke Dr.h.c.)“,
b) prerokováva a predkladá VR TUKE návrhy na udelenie čestného titulu „profesor
emeritus“,
c) schvaľuje komisie a oponentov pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za
profesora.
§2
Zloženie vedeckej rady
1) Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom AS FBERG dekan.
2) Predsedom VR FBERG je dekan. Podpredsedom je člen VR FBERG poverený predsedom.
3) Riadnymi členmi VR FBERG sú v zmysle § 29 ods. 1, 2 zákona a § 11 ods. 3 Štatútu FBERG
významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú
alebo ďalšiu tvorivú činnosť.
4) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu riadnych členov VR FBERG tvoria osoby, ktoré
nie sú členmi akademickej obce FBERG.
5) Čestných členov VR FBERG vymenúva dekan po prerokovaní v AS FBERG.
6) Predseda VR FBERG môže pozvať podľa potreby na jej rokovanie ďalších vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe, ktorí nie sú členmi VR FBERG.
7) Členstvo vo VR FBERG je čestné a nezastupiteľné.
8) Funkčné obdobie člena VR FBERG je zhodné s funkčným obdobím dekana.
9) Členstvo vo VR FBERG zaniká skončením funkčného obdobia, na vlastnú žiadosť, alebo
odvolaním.
10) Dekan fakulty môže navrhnúť AS FBERG odvolať člena VR FBERG, ak:
a) sa člen VR FBERG tri krát po sebe nezúčastní jej zasadnutí,
b) je člen VR FBERG dlhodobo práceneschopný a nemôže sa zúčastňovať na rokovaniach
VR FBERG,
c) je člen VR FBERG dlhodobo v zahraničí,
d) člen, ktorý je členom akademickej obce fakulty, rozviazal pracovný pomer s TUKE
FBERG.
e) z morálnych a etických dôvodov,
f) z dôvodu porušenia „Kódexu správania sa výskumných pracovníkov“ (rezolúcia Rady EÚ
z 10.11.2003).
11) Dekan fakulty na základe ods. 10 tohto paragrafu zároveň navrhne AS FBERG na schválenie
nového člena do VR FBERG.
§3
Činnosť vedeckej rady
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2) VR rokuje spravidla na základe materiálov v písomnej resp. elektronickej forme, ktoré budú
doručené členom VR FBERG vopred, najneskôr 5 dní pred rokovaním.
3) O výsledkoch rokovania sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych
náležitostí výsledky hlasovania vedeckej rady a rozhodnutia k prerokovaným otázkam. Záznam
obdržia všetci členovia VR FBERG.
4) Kontrolu správnosti záznamu vykonáva predseda, alebo ním poverený člen VR FBERG.
§4
Rokovanie vedeckej rady
1) Rokovanie VR FBERG zvoláva jej predseda.
2) Rokovanie riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
3) Rokovanie sa uskutočňuje, ak je prítomných viac ako 1/2 všetkých členov VR FBERG.
Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý člen VR FBERG rokovania zúčastniť, je jeho
povinnosťou sa včas predsedovi ospravedlniť, pričom môže svoje stanovisko k prerokovávaným
otázkam písomnou formou doručiť predsedovi pred rokovaním VR FBERG.
4) Pri schvaľovaní návrhov na obsadenie funkcie hosťujúci profesor, čestného titulu „profesor
emeritus“, titulu „doctor honoris causa“ hlasujú členovia VR FBERG tajným hlasovaním. Pri
schvaľovaní komisií a oponentov pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora
hlasujú členovia VR FBERG verejným hlasovaním. Návrh je schválený, ak preň hlasovalo viac
ako 1/2 prítomných, pričom sa vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch tretín členov VR FBERG.
V prípade zmeny oponenta alebo člena komisie pre habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
za profesora je možné uskutočniť hlasovanie per rollam.
5) Ak uchádzač podľa rozhodnutia VR FBERG podmienky na vymenovanie za docenta
a profesora nespĺňa, VR FBERG návrh neschváli a jej predseda oznámi toto rozhodnutie
s odôvodnením písomne uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia VR FBERG.
6) V súlade s § 2 ods. 2 a § 5 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. sa určuje lehota na opätovné podanie
zamietnutého návrhu na vymenovanie na docenta a profesora na 2 roky od zamietavého
stanoviska VR FBERG.
7) Pri hlasovaní o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov docent a profesor hlasujú členovia
tajným hlasovaním. Na schválenie rozhodnutia sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas viac ako 1/2
všetkých členov VR FBERG.
8) V mimoriadnych, odôvodnených a neodkladných prípadoch, okrem bodov uvedených v § 30
ods. 1 zákona a bodov vyžadujúcich tajné hlasovanie, môže predseda VR FBERG požiadať
o hlasovanie per rollam. Návrh je schválený, ak preň hlasovalo viac ako 1/2 všetkých členov,
pričom sa vyžaduje odpoveď najmenej od dvoch tretín členov VR FBERG.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Rokovací poriadok VR FBERG môže VR FBERG podľa potreby zmeniť a doplniť v súlade s §
12 ods. 1 písm. k) Štatútu FBERG.
2) Dňom schválenia tohto rokovacieho poriadku stráca platnosť rokovací poriadok VR FBERG
TUKE schválený vo VR FBERG dňa 15.4.2013.
3) Rokovací poriadok VR FBERG bol prerokovaný a schválený na zasadnutí VR FBERG TUKE
dňa 22.05.2015, uznesením č. 10/2015 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.
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dekan FBERG

