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Rokovací poriadok Dočasnej akreditačnej rady Filozofickej fakulty UK 

Dočasná akreditačná rada Filozofickej fakulty UK (ďalej len „DAR FiF UK“ alebo „rada“) 

v súlade s čl. 4 ods. 5 vnútorného predpisu č. 4/2021 Smernica dekana fakulty, ktorou sa 

zriaďuje DAR FiF UK (ďalej len „vnútorný predpis“) prijíma nasledujúci rokovací poriadok. 

(1) DAR FiF UK sa riadi vo svojej činnosti vecným a časovým harmonogramom, ktorý jej 

predložil dekan fakulty na jej prvom zasadnutí. 

(2) Zasadnutia DAR FiF UK zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej však raz počas jej 

funkčného obdobia, ktoré je vymedzené vo vnútornom predpise. Do tohto počtu sa 

nezapočítava prvé zasadnutie DAR FiF UK, ktoré podľa čl. 4 ods. 1 zvoláva dekan fakulty. 

(3) Zasadnutia DAR FiF UK vedie jej predseda alebo podpredseda, ak ho predseda vedením 

zasadnutia poverí. 

(4) Predseda môže na zasadnutie DAR FiF UK prizvať ďalšie osoby (dekana, prodekana pre 

rozvoj a informačné technológie a pod.). Na zasadnutí DAR FiF UK sa zúčastňuje 

tajomník rady, ktorého jej poskytne fakulta na zabezpečenie administratívnych činností. 

(5) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania DAR FiF UK sa vyhotovuje písomný záznam. 

Písomný záznam obsahuje najmä formuláciu osobitného uznesenia o každom 

schvaľovanom študijnom programe a výsledku hlasovania o uznesení. Záznam sa zasiela 

členom DAR FiF UK a dekanovi fakulty. Dekan fakulty odovzdáva písomný záznam do 

registratúry fakulty. 

(6) DAR FiF UK si môže k prerokúvanej otázke vyžiadať stanovisko orgánu fakulty alebo jej 

pracoviska resp. súčasti. 

(7) DAR FiF UK je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň dve tretiny všetkých členov. 

(8) DAR FiF UK prijíma rozhodnutia hlasovaním. Na prijatie uznesenia je potrebná 

nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. Rozhodnutia sú účinné dňom schválenia. 

(9) DAR FiF UK môže o uzneseniach na žiadosť predsedu hlasovať formou per rollam. Pri 

hlasovaní formou per rollam predseda rady zašle návrh uznesenia všetkým členom rady, 

určí spôsob úpravy hlasovacieho lístku a spôsob jeho doručenia. V návrhu uznesenia sa 

uvedie termín (dátum a hodina) ukončenia hlasovania. Platnosť hlasovacieho lístku je 

podmienená jeho úpravou a doručením stanoveným spôsobom a do stanoveného termínu. 

(10) Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo formou per rollam, je schválený, ak zaň hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov DAR FiF UK platným hlasovacím lístkom. Deň 

ukončenia hlasovania je dňom schválenia návrhu uznesenia. V deň schválenia nadobúda 

uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určené inak. 

(11) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť v deň schválenia v DAR FiF UK a účinnosť 

v nasledujúci deň. 

V Bratislave 5. februára 2021 

   

  prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

  predseda DAR FiF UK 


