
 
 

Rokovací poriadok Vedeckej rady 

Vysokej školy manažmentu 

 

Rokovací poriadok vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (ďalej len VŠM) je vnútorným 

predpisom vydaným VŠM v zmysle § 47a ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmení neskorších predpisov. 

 

Čl. 1 

Pôsobnosť vedeckej rady VŠM 

 

(1) Vedecká rada VŠM je orgán Akademickej samosprávy školy podľa § 47a ods. (2) písm. c) 
zákona. Jej postavenie a pôsobnosť určujú primerane §11 a § 12 zákona a článok 16 Štatútu VŠM.  

(2) Vedecká rada VŠM: 

a) vyjadruje sa na návrh  rektorky k dlhodobému zámeru VŠM, 

b) vyjadruje sa k vnútornému predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na VŠM a jeho súčastiam, 

c) pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň VŠM vo vzdelávacej činnosti a v 

oblasti vedy a výskumu, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na VŠM,  

e) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, 

f) schvaľuje konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov, 

g) schvaľuje členov Rady pre vnútorný systém kvality VŠM, 

h) podáva rektorke VŠM návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus", 

i) udeľuje významným osobnostiam čestný titul „doctor honoris causa (v skratke „Dr.h.c.“) 

j) schvaľuje na návrh predsedníčky vedeckej rady VŠM rokovací poriadok vedeckej rady 

VŠM, 

k) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi VŠM. 



(2) Vedecká rada VŠM rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady VŠM, 

alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie. 

 

Čl. 2 

Zloženie vedeckej rady 

 

(1) Členov vedeckej rady VŠM vymenúva a odvoláva rektorka po schválení akademickým 

senátom VŠM  Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné. 

(2) Členmi vedeckej rady VŠM sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠM uskutočňuje 

vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť. Počet členov vedeckej rady je najviac 21,  z toho 

najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady VŠM sú osoby, ktoré nie 

sú členmi akademickej obce VŠM. 

(3) Predsedníčkou vedeckej rady VŠM je rektorka. 

(4) Podpredsedom vedeckej rady VŠM je spravidla prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť. 

(5) Rektorka VŠM môže vymenovať aj čestných členov vedeckej rady VŠM. 

(6) Predsedníčka vedeckej rady VŠM môže pozvať na zasadnutie vedeckej rady aj ďalších 

zamestnancov školy, prípadne externých spolupracovníkov, ktorí nie sú členmi vedeckej rady 

VŠM, ktorí ale nemajú hlasovacie právo. 

(7) Členstvo vo vedeckej rade je nezastupiteľné. 

 

Čl. 3 

Zabezpečenie činnosti vedeckej rady 

 

(1) Činnosť vedeckej rady VŠM sa riadi programom jednotlivých rokovaní.  

(2) Návrh programu jednotlivých rokovaní vedeckej rady vypracováva predsedníčka vedeckej 

rady v spolupráci s podpredsedom vedeckej rady. Program jednotlivých rokovaní schvaľuje 

na základe predsedníčkou predloženého programu vedecká rada VŠM.  

(3) Na výkon organizačno-administratívnych prác, spojených s činnosťou vedeckej rady 

rektorka určí tajomníka vedeckej rady. Tajomník nie je členom vedeckej rady. Tajomník 

zabezpečuje agendu vedeckej rady podľa pokynov predsedníčky vedeckej rady a vyhotovuje 

záznam z rokovania vedeckej rady. 

(4) Vedecká rada rokuje spravidla na základe písomných materiálov. Písomný materiál sa 

predkladá členom vedeckej rady v určenej, prevažne elektronickej forme. Písomný materiál 

musí byť členom vedeckej rady k dispozícii najneskôr 5 dní pred termínom zasadnutia 

vedeckej rady.  

(5) Z každého rokovania vyhotovuje tajomník vedeckej rady záznam, ktorý okrem 

formálnych náležitostí obsahuje výsledky hlasovania členov vedeckej rady a uznesenia k 



prerokovaným otázkam. Záznam z rokovania vedeckej rady, podpísaný predsedníčkou 

vedeckej rady, sa archivuje.  

 

(6) Zo záznamu z rokovania vedeckej rady je vyhotovený výpis uznesení vedeckej rady, ktorý 

sa následne zverejní na web stránke VŠM.  

 

(7) Kontrolu plnenia jednotlivých uznesení vykoná predsedníčka alebo ňou poverený člen 

vedeckej rady na každom zasadnutí vedeckej rady.  

 

 

Čl. 4 

Rokovanie vedeckej rady 

 

(1) Rokovanie vedeckej rady sa uskutočňuje najmenej jeden krát ročne v termínoch určených 

predsedníčkou vedeckej rady.  

(2) Rokovanie vedeckej rady vedie jej predsedníčka, v jej neprítomnosti podpredseda.  

(3) Členovia vedeckej rady sú povinní zúčastňovať sa rokovaní vedeckej rady. Ak sa z 

vážnych dôvodov nemôže niektorý z členov vedeckej rady rokovania zúčastniť, jeho 

povinnosťou je včas sa predsedníčke vedeckej rady ospravedlniť a svoje stanovisko k 

riešeným otázkam doručiť predsedníčke pred rokovaním vedeckej rady.  

 

(4) Členovia vedeckej rady predkladajú k prerokovaným otázkam pripomienky, stanoviská a 

návrhy. Diskusiu k prerokovaným otázkam ukončuje predsedajúca návrhom uznesenia. V 

prípade potreby dáva predsedajúca o návrhu uznesenia hlasovať.  

(5) Vedecká rada rozhoduje uznesením. Vedecká rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomné 

aspoň dve tretiny členov vedeckej rady.  

(6) Hlasovanie o návrhu uznesenia, okrem návrhov uznesení vo veciach podľa článku 1 ods. 2 

písm. d), g)   rokovacieho poriadku vedeckej rady, je verejné. Ak sa vedecká rada v niektorom 

konkrétnom prípade rozhodne, hlasovanie môže byť tajné. Vo veciach podľa článku 1 ods. 2 

písm. d), g) rokovacieho poriadku vedeckej rady sa vedecká rada môže uznášať aj verejne, ak 

sa na tom dohodne.  

(7) Na platné uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

(8) V odôvodnených prípadoch môže dať predsedníčka vedeckej rady hlasovať aj 

korešpondenčne.  

 

 

 

Čl. 5 

Náklady na činnosť vedeckej rady 

 

(1) Členstvo vo vedeckej rade VŠM nie je honorované.  

 

(2) Náklady spojené s činnosťou vedeckej rady hradí VŠM zo svojho rozpočtu.  

 

 

 



Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Rokovací poriadok vedeckej rady VŠM schválený dňa 9. apríla 2015.  

 

(2) Tento Rokovací poriadok vedeckej rady VŠM bol schválený vo vedeckej rade VŠM dňa 

29. mája 2022¹. 

 

 

 

 

 

 

 

          Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.  

predsedníčka VR VŠM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

¹ Originál podpísaného Rokovacieho poriadku vedeckej rady VŠM je uložený a je k 

nahliadnutiu u tajomníka VR VŠM. 


