
 
Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. 
 
Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmysle § 33 ods. 2 
písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákona“) schválila tento rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry STU v Bratislave 
ako vnútorný predpis fakulty: 
 

Prvá časť 
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Základné ustanovenie 
(1) Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „poriadok“) upravuje prípravu   zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len VaUR), priebeh rokovania VaUR 
a pravidlá prijímania uznesení VaUR. 

(2) Tento poriadok je vnútorný predpis FA podľa čl.13 ods.1 písm. l. Štatútu Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „štatút“) vypracovaný v súlade so zákonom. 

 
§ 2 

Postavenie a pôsobnosť VaUR 
(1) VaUR je orgán akademickej samosprávy FA, ktorého postavenie a pôsobnosť upravuje § 24 pís. c), § 29 

a § 30 zákona. Vedecká a umelecká rada je odborným garantom pre základné otázky vedeckej, 
pedagogickej a umeleckej činnosti fakulty. Názov akademického orgánu Fakulty architektúry „Vedecká 
a umelecká rada“ vyjadruje technické a výtvarné špecifikum fakulty v rámci technickej univerzity, čo sa 
prejavuje v štruktúre VaUR a v zastúpení vedeckých a umeleckých zložiek. 

(2) Vedecká a umelecká rada Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
a. prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom STU, 
b. hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky 

a umenia, 
c. schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má FA STU realizovať. Na rokovanie VaUR 

o návrhu študijných programov prizýva zástupcov študentov určených študentskou časťou AS 
fakulty, 

d. schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 
programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona), 

e. schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4, 
f. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU kritériá na získanie titulu docent a kritériá na 

získanie titulu profesor, 
g. prerokúva návrhy na udelenie titulu docent a rozhoduje o ich výsledku. Ak VaUR návrh na 

udelenie vedecko-pedagogického titulu neschváli, jej predseda písomne oznámi uchádzačovi 
výsledok so zdôvodnením do 30 dní od prijatia uznesenia VaUR. Uchádzač môže opätovne 
podať žiadosť o začatie nového  konania najskôr 2 roky po doručení vyjadrenia VaUR FA 
STU. 

h. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy na vymenovanie profesorov. Ak VaUR návrh 
na udelenie vedecko-pedagogického titulu neschváli, jej predseda písomne oznámi uchádzačovi 
výsledok so zdôvodnením do 30 dní od prijatia uznesenia VaUR. Uchádzač môže opätovne 
podať žiadosť o začatie nového  konania najskôr 2 roky po doručení vyjadrenia VaUR FA 
STU. 

i. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy dekana na udelenie čestného titulu „profesor 
emeritus“, 

j. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov 
a docentov na fakulte, 

k. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU konkrétne podmienky výberového konania na 
obsadzovanie miest profesorov na fakulte, 



 

l. prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 
profesorov (§ 79 zákona), 

m. na návrh predsedu VaUR schvaľuje rokovací poriadok VaUR, 
n. rokuje o otázkach, ktoré predloží predseda VaUR, alebo o otázkach, na ktorých sa uznesenie 
o. schvaľuje plán činnosti VaUR na príslušné obdobie. 

 
§ 3 

Zloženie VaUR 
(1) Zloženie VaUR, menovanie a odvolávanie členov VaUR je upravené § 29 zákona. Členov VaUR 

vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom AS FA STU. Funkčné obdobie je štvorročné a začína plynúť 
dňom odsúhlasenia jej členov v AS fakulty. Členmi VaUR sú významní odborníci, profesori a docenti 
z oblasti architektúry a urbanizmu, dizajnu, dejín a teórie umenia a architektúry, krajinnej a záhradnej 
architektúry ako aj   ďalších oblastí, v ktorých FA STU vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, 
vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu tvoria 
osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce STU.  

(2) Okrem riadnych členov môže mať VaUR aj čestných členov.  
(3) Členstvo vo VaUR je nezastupiteľné. 
(4) Predsedom VaUR je dekan, podpredsedom  VaUR je prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť 
(5) Tajomníkom VaUR je vedecký tajomník fakulty. Vykonáva organizačné a administratívne práce spojené 

s činnosťou VaUR a zabezpečuje  agendu VaUR v spolupráci s odd. vedy a výskumu. 
(6) Poverený zástupca zamestnaneckej časti Akademického senátu FA (ďalej len „AS“) a poverený 

zástupca študentskej časti AS majú právo zúčastňovať sa rokovaní VaUR. 
(7) Predseda VaUR môže pozvať na rokovanie VaUR aj ďalších hostí, ktorí nie sú jej členmi. Prizvaní 

hostia, čestní členovia a tajomník VaUR nemajú hlasovacie právo. 
(8) Zoznam členov VaUR pre príslušné funkčné obdobie je uvedený v Programe štúdia  FA. 

 
 

Druhá časť 
Príprava rokovania, rokovanie a rozhodovanie  

 
§ 4 

Príprava rokovania 
(1) Činnosť VaUR sa riadi plánom a programom jednotlivých rokovaní, ktorý sa spravidla spracováva na 

obdobie jedného akademického roku. 
(2) Návrh plánu činnosti na príslušné obdobie vypracováva predseda VaUR v súčinnosti s podpredsedom. 
 
(3) VaUR rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sú zaslané členom VaUR spolu 

s programom zasadnutia najneskôr 10 dní pred konaním VaUR. 
 

§ 5 
Zvolanie zasadnutia 

(1) Zasadnutie VaUR zvoláva predseda VaUR, počas jeho neprítomnosti podpredseda VaUR alebo člen 
VaUR poverený predsedom VaUR spravidla štyrikrát za akademický rok písomne, najneskôr 10 dní 
pred dňom zasadnutia. 

(2) Predseda VaUR je povinný zvolať VaUR vždy, ak o to písomne požiada aspoň tretina jej členov. 
Zasadnutie sa musí uskutočniť do 14 dní od podania žiadosti. 

(3) Ak sa z vážnych dôvodov nemôže člen VaUR zúčastniť rokovania VaUR, jeho povinnosťou je včas sa 
predsedovi VaUR ospravedlniť. Svoje stanovisko k jednotlivým bodom programu zasadnutia VaUR 
môže doručiť predsedovi VaUR písomnou formou pred rokovaním VaUR. 

 
§ 6 

Základné zásady rokovania 
(1) Rokovanie VaUR sa uskutočňuje, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov VaUR. 
(2) Program rokovania VaUR stanovuje predseda VaUR, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda VaUR. 
(3) Rokovanie VaUR riadi predseda VaUR, podpredseda VaUR, alebo nimi poverený člen VaUR. 
(4) VaUR prijíma k jednotlivým bodom stanoviská a rozhodnutia formou uznesení, ktoré sa prijímajú 

hlasovaním. Návrh na uznesenia predkladá VaUR predseda alebo člen VaUR, ktorý riadi rokovanie 
VaUR. 

 2  



 

(5) Z priebehu rokovania VaUR sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý okrem formálnych náležitostí 
obsahuje stanoviská členov VaUR, schválené návrhy, výsledky hlasovania a prijaté uznesenia VaUR 
k prerokovaným bodom. Záznam vyhotovuje spravidla tajomník VaUR, podpisuje ho predseda VaUR 
a dvaja poverení, resp. zvolení overovatelia. Jedno vyhotovenie záznamu sa zasiela rektorovi Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. 

§ 7 
Rozhodovanie 

(1) VaUR rozhoduje uznesením; je uznášaniaschopná ak sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. 
(2) Pri hlasovaní o návrhoch uvedených v §2 ods.2 bod d/, e/, g/, h/, i/, l/ hlasujú členovia VaUR vždy tajným 

hlasovaním. Ak sa VaUR  v niektorom ďalšom konkrétnom  prípade rozhodne, hlasovanie môže byť tiež 
tajné. 

(3) Ak nepôjde o hlasovanie podľa § 7 ods. 2 tohto poriadku, VaUR sa uznáša verejným hlasovaním. 
(4) Ak pôjde o doplnenie programu rokovania, môže VaUR  na návrh  predsedu prijať uznesenie aj 

korešpondenčným hlasovaním. Ak uznesenie bolo prijaté  korešpondenčným hlasovaním, predseda VaUR 
oznámi jej členom výsledok hlasovania na najbližšom rokovaní VaUR, čo sa uvedie v zázname. 

(5) Návrh uznesenia je schválený, ak za návrh uvedený v § 2 ods.2 bod g/, h/, i/, l/ hlasovala  nadpolovičná 
väčšina všetkých členov VaUR, v ostatných prípadoch je uznesenie prijaté prostou väčšinou prítomných 
členov VaUR. 

 
§ 8 

Administratívne výkony a archivovanie materiálov 
(1) Administratívne práce a prípravu materiálov  spojených s činnosťou VaUR zabezpečuje oddelenie vedy 

a výskumu FA STU v spolupráci s vedeckým tajomníkom. 
(2) Archivovanie materiálov zabezpečuje oddelenie vedy a výskumu FA STU. 

 
       Tretia časť 

         Záverečné ustanovenia 
 

§ 9 
         Záverečné ustanovenia 

(1) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vo VaUR FA STU. 
(2) Platnosť Rokovacieho poriadku VaUR FA STU ako súčasti štatútu FA STU v znení zo dňa 29.10.2002 

so všetkými jeho zmenami a doplnkami končí dňom nadobudnutia platnosti tohto Rokovacieho poriadku 
VaUR. 

(3) Tento poriadok platí od 20.5.2008 a možno ho podľa potreby zmeniť alebo doplniť. Zmeny a doplnky 
Rokovacieho poriadku navrhuje predseda VaUR. Podmienkou platnosti zmien a doplnkov poriadku je 
ich schválenie vo VaUR FA STU a súlad so zákonom. 

 
V Bratislave 20.5.2008 

               
Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.,v.r.  

                             dekan FA STU  
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