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Rokovací poriadok Vedeckej a umeleckej rady
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Článok I.
Postavenie a zloženie Vedeckej a umeleckej rady
Vysokej školy múzických umení v Bratislave

1. Vedecká a umelecká rada Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len
„VUR VŠMU“) je orgánom akademickej samosprávy Vysokej školy múzických
umení v Bratislave(ďalej len „VŠMU“).
2. Celkový počet členov VUR VŠMU je 19. Členstvo v VUR VŠMU je čestné a
nezastupiteľné.
3. Podrobnosti o zložení a pôsobnosti VUR VŠMU sú upravené v § 11 a 12 zákona č.
131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v Štatúte VŠMU.
4. Členov VUR VŠMU vymenúva a odvoláva rektor po schválení Akademickým
senátom VŠMU. Funkčné obdobie členov VUR VŠMU je štvorročné a začína plynúť
dňom schválenia v Akademickom senáte VŠMU. Členstvo v VUR VŠMU zaniká
uplynutím funkčného obdobia, uvoľnením na vlastnú žiadosť člena, alebo odvolaním,
zánikom výkonu funkcie s ktorou sa spája, smrťou člena.
5. Členom VUR VŠMU je z titulu svojej funkcie rektor VŠMU, ktorý je súčasne

predsedom VUR VŠMU.
6. Členmi VUR VŠMU z titulu funkcie sú ďalej:
a) prorektori,
b) dekani fakúlt.
7. Ďalší členovia VUR VŠMU sú vymenovaní z radov vysokoškolských učiteľov,
výskumných pracovníkov VŠMU a ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú
členmi akademickej obce VŠMU. Počet ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi
akademickej obce VŠMU nesmie byť menší ako jedna štvrtina a nesmie presiahnuť
jednu tretinu z celkového počtu členov VUR VŠMU
Článok II.
Organizácia činnosti a zasadnutia VUR VŠMU
1. Zasadnutie VUR VŠMU sa uskutočňuje spravidla štyrikrát za rok.
2. Predseda stanovuje program VUR VŠMU, zvoláva a riadi jej zasadnutie. Vedením
zasadnutia VUR VŠMU alebo časti jej rokovania môže predseda poveriť prorektora.
3. Rokovanie VUR VŠMU je neverejné. Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie
alebo na jeho časť pozvať aj osoby, ktoré nie sú členmi VUR VŠMU.

4. Činnosť VUR VŠMU sa riadi programom jednotlivých rokovaní, ktorý predkladá
predseda VUR VŠMU.
5. Návrhy na program rokovaní môžu podávať predsedovi všetci členovia VUR VŠMU.
6. Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si VUR VŠMU môže
zriaďovať komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisie VUR VŠMU môžu byť
aj odborníci, ktorí nie sú členmi VUR VŠMU. Predsedom komisie je vždy člen VUR
VŠMU.
7. Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou VUR VŠMU vykonáva
sekretariát rektora, ktorý zabezpečuje a archivuje celú agendu VUR VŠMU.
8. VUR VŠMU rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sa predkladajú
v určenej forme a doručia sa členom VUR VŠMU aspoň 7 dní pred termínom
zasadnutia VUR VŠMU.
9. O rokovaní a výsledkoch rokovania VUR VŠMU sa vyhotovuje písomným záznam,
ktorý podpisuje jej predseda a určený overovateľ. Zápisnicu dostáva každý člen VUR
VŠMU a výpis zo zápisnice dostane pracovisko, ktorého materiál sa prerokovával.
10. Odlišné stanoviská členov VUR VŠMU k prijatým rozhodnutiam VUR VŠMU, môžu
byť na ich požiadanie uvedené v zázname z rokovania VUR VŠMU.
11. Kontrolu plnenia úloh a rozhodnutí VUR VŠMU vykonáva predseda, alebo ním
poverený člen na každom zasadnutí VUR VŠMU.
Článok III.
Uznášaniaschopnosť a hlasovanie VUR VŠMU

1. VUR VŠMU je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov VUR VŠMU.
2. Na platné uznesenie VUR VŠMU je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov VUR VŠMU.
3. Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. g), j), k), l), m) zákona o vysokých školách
rozhoduje VUR VŠMU tajným hlasovaním.
4. Pri tajnom hlasovaní sa hlasovací lístok upravuje nasledovne:
- podčiarkne sa mienené hlasovanie,
- neodovzdaný hlasovací lístok, alebo neoznačený lístok sa považuje za zdržanie sa
hlasovania,
- odovzdaný hlasovací lístok, ktorý je označený nezrozumiteľne sa považuje za
neplatný hlas.
5. Predseda VUR VŠMU môže v nevyhnutných prípadoch požiadať členov VUR VŠMU
o hlasovanie elektronickou formou. Uvedený spôsob hlasovania nie je možné využiť
v rozhodovaní vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. g), j), k), l), m) zákona o vysokých
školách.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia týkajúce sa vymenúvacieho konania

1. Vymenúvacie konanie sa riadi vyhláškou MŠVVaŠ č. 457/ 2012, ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej
len „vyhláška“).
2. Ak uchádzač neuspeje v konaní na vymenovanie za profesora, t. j. ak podľa
rozhodnutia VUR VŠMU podmienky na vymenovanie za profesora nespĺňa a VUR
VŠMU návrh na vymenovanie uchádzača za profesora neschváli (§ 5 ods. 2 vyhlášky),
môže na VŠMU opätovne predložiť žiadosť o vymenovanie za profesora najskôr po
uplynutí dvoch kalendárnych rokov odo dňa rozhodnutia VUR VŠMU o neschválení
návrhu na vymenovanie uchádzača za profesora.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Proti rozhodnutiam VUR VŠMU sa nemožno odvolať. Na rozhodovanie VUR VŠMU
sa nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.
2. Dňom schválenia tohoto rokovacieho poriadku stráca platnosť a účinnosť Rokovací
poriadok Vedeckej a umeleckej rady VŠMU schválený dňa 16. júna 2008.
3. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa jeho schválenia v
VUR VŠMU.

V Bratislave dňa 05. mája 2014

doc. Milan Rašla, v.r.
rektor VŠMU a predseda VUR VŠMU

