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Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Vysoká škola DTI so sídlom v Dubnici nad Váhom (ďalej len „VŠ DTI“) ako 

súkromná vysoká škola  vydáva v súlade s § 48 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu VŠ DTI tento Rokovací poriadok Vedeckej 

rady VŠ DTI. 

 

2. Vedecká rada VŠ DTI je orgánom akademickej samosprávy VŠ DTI a pôsobí ako 

poradný iniciatívny a výkonný orgán rektora VŠ DTI.   

 

 

Článok 2 

Postavenie a poslanie Vedeckej rady VŠ DTI 

 

1. Postavenie a poslanie Vedeckej rady VŠ DTI vyplýva z § 11 a § 12 v súlade 

s ustanovením § 47d zákona. 

 

2. Vedecká rada VŠ DTI: 

 

a) prerokúva dlhodobý zámer VŠ DTI, predložený rektorom, 

b) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň VŠ DTI vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy a výskumu, 

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré po predchádzajúcom prerokovaní v 

Akademickom senáte VŠ DTI predkladá rektor; na rokovanie Vedeckej rady VŠ 

DTI o návrhu študijných programov sú prizývaní zástupcovia študentov určení 

študentskou časťou Akademického senátu VŠ DTI, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych a rigoróznych  

skúškach pre študijné programy uskutočňované na VŠ DTI, 

e) schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia pre študijné programy tretieho stupňa 

uskutočňované na VŠ DTI, ak majú priznané príslušné právo, 

f) schvaľuje členov odborových komisií doktorandských študijných programov 

uskutočňovaných na VŠ DTI, ak majú priznané príslušné právo, 

g) schvaľuje kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“  v študijných odboroch, v ktorých má VŠ 

DTI priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov, 

h) schvaľuje návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ v študijných 

odboroch, v ktorých má VŠ DTI priznané príslušné právo, 

i) prerokúva návrhy na vymenovanie profesorov v študijných odboroch, v ktorých 

má VŠ DTI priznané príslušné právo, 

j) schvaľuje všeobecné kritéria na obsadzovanie miest profesorov a docentov, 
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k) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov, 

l) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie miest hosťujúcich profesorov, 

m) udeľuje významným domácim a zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris 

causa“ (v skratke „Dr.h.c.“),  

n) navrhuje rektorovi udelenie čestného titulu „profesor emeritus“, 

o) schvaľuje na návrh predsedu Vedeckej rady VŠ DTI rokovací poriadok Vedeckej 

rady VŠ DTI, 

p) rokuje o ďalších otázkach, ktoré jej predloží rektor alebo o otázkach, na ktorých sa 

uznesie.  

 

 

Článok 3 

Zloženie Vedeckej rady VŠ DTI 

 

1. Vedecká rada VŠ DTI má najmenej deväť a najviac dvadsaťpäť členov. 

 

2. Členmi Vedeckej rady VŠ DTI sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠ DTI 

uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jedna 

štvrtina a najviac jedna tretina členov Vedeckej rady VŠ DTI sú osoby, ktoré nie sú 

členmi akademickej obce VŠ DTI. 

 

3. Členmi Vedeckej rady VŠ DTI z titulu funkcie sú predseda správnej rady, rektor 

a prorektori. 

 

4. Členov Vedeckej rady VŠ DTI vymenúva a odvoláva rektor po schválení 

Akademického senátu VŠ DTI. Funkčné obdobie členov Vedeckej rady VŠ DTI je 

štvorročné a začína sa dňom schválenia v Akademickom senáte VŠ DTI. 

 

5. Predsedom Vedeckej rady VŠ DTI je rektor. 

 

6. O prizvaní hostí na rokovanie Vedeckej rady VŠ DTI rozhoduje jej predseda. 

 

7. Predseda určí z členov Vedeckej rady VŠ DTI podpredsedu, spravidla jedného 

prorektora, ktorý ho zastupuje v rozsahu ním určenom tak, aby bola zabezpečená 

činnosť Vedeckej rady VŠ DTI. 

 

8. Členstvo vo Vedeckej rade VŠ DTI je čestné a nezastupiteľné. 

 

9. Členstvo vo Vedeckej rade VŠ DTI zaniká skončením funkčného obdobia, uvoľnením 

na vlastnú žiadosť člena alebo odvolaním. 
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Článok 4 

Činnosť Vedeckej rady VŠ DTI 

 

1. Činnosť Vedeckej rady VŠ DTI sa riadi programom jednotlivých rokovaní, ktorý 

predkladá predseda. 

 

2. Návrhy na program rokovaní môžu podávať predsedovi všetci členovia Vedeckej rady 

VŠ DTI. 

 

3. Rektor určí na výkon organizačno-administratívnych prác spojených s činnosťou 

Vedeckej rady VŠ DTI tajomníka z radov zamestnancov školy. Tajomník zabezpečuje 

a archivuje celú agendu Vedeckej rady VŠ DTI, za čo zodpovedá rektorovi. 

 

4. Členov Vedeckej rady VŠ DTI pozýva na jej zasadnutie predseda Vedeckej rady VŠ 

DTI písomne s uvedením programu rokovania a spravidla s potrebnými materiálmi na 

rokovanie. 

 

5. Z rokovania Vedeckej rady VŠ DTI sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje 

okrem formálnych náležitostí (dátum konania, program rokovania), uznesenia 

(rozhodnutia) Vedeckej rady VŠ DTI k prerokovaným otázkam. Záznam vyhotovuje 

tajomník a podpisuje predseda vedeckej rady VŠ DTI. 

 

6. Kontrolu plnenia úloh a rozhodnutí Vedeckej rady VŠ DTI vykonáva predseda alebo 

ním poverený člen na každom zasadnutí Vedeckej rady VŠ DTI.  

 

7. O účasti na zasadnutí Vedeckej rady VŠ DTI sa vedie prezenčná listina, ktorá sa 

prikladá k záznamu z rokovania. 

 

 

Článok 5 

Pravidlá rokovania 

 

1. Zasadnutie Vedeckej rady VŠ DTI zvoláva jej predseda najmenej dvakrát za rok. 

 

2. Rokovanie Vedeckej rady VŠ DTI riadi jej predseda, v jeho neprítomnosti 

podpredseda. 

 

3. Vedecká rada VŠ DTI je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná 

väčšina jej členov. Na platné uznesenie Vedeckej rady VŠ DTI je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rozhodovania o otázkach v Čl. 2 

ods. 2 písm. h), i), m) a n) je na platné uznesenie potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny všetkých členov Vedeckej rady VŠ DTI. 
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4. V personálnych veciach sa Vedecká rada VŠ DTI vždy uznáša tajným hlasovaním. 

V ostatných rozhodnutiach Vedeckej rady VŠ DTI sa hlasuje verejne. 

 

5. Predseda Vedeckej rady VŠ DTI môže realizovať v mimoriadnom prípade 

korešpondenčnú formu (per rollam) rokovania Vedeckej rady VŠ DTI a vyžiadať 

elektronické hlasovanie o uznesení. 

 

 

Článok 6 

Účasť uchádzačov o vymenovanie za profesora a o udelenie titulu docent  

na rokovaní Vedeckej rady VŠ DTI  

 

1. Na určenú časť rokovania predseda Vedeckej rady VŠ DTI pozýva uchádzačov o 

vymenovanie za profesora alebo o udelenie titulu docent a požiada ich o prednesenie 

základných téz ich pedagogickej a vedeckovýskumnej práce, habilitačnej/inauguračnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce. Prednesenie základných téz nesmie prekročiť 

rozsah desiatich minút a habilitačná/inauguračná prednáška rozsah 20 minút.  

 

2. Ak uchádzač neuspeje v habilitačnom konaní alebo v konaní na vymenovanie za 

profesora, môže na VŠ DTI opätovne predložiť žiadosť o získanie titulu docent alebo 

profesor najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia vedeckej rady. 

 

3. Pri habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní za profesora sa postupuje podľa 

Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor. 

  

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento rokovací poriadok ruší a nahradí Rokovací poriadok Vedeckej rady Vysokej 

školy DTI schválený Vedeckou radou VŠ DTI dňa 14. mája 2019. 

 

2. Rokovací poriadok Vedeckej rady VŠ DTI bol schválený Vedeckou radou VŠ DTI 

dňa 7. apríla 2020 a týmto dňom nadobúda aj platnosť.  

 

 

 

 

 

 

     doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

       Rektor VŠ DTI 

 


