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Rokovací poriadok Vedeckej rady
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vnútorný predpis podľa § 33 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Február 2015

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „VR
PriF UK“) podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“) schválila dňa 27. februára 2015 tento rokovací poriadok:

Čl. 1
Postavenie a poslanie VR PriF UK
(1) VR PriF UK je orgánom akademickej samosprávy Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len “fakulta“).1
(2) V rámci samosprávnej pôsobnosti je základným poslaním VR Pri UK určovať
vzdelávacie zameranie fakulty ako aj zameranie a organizovanie výskumnej a ďalšej tvorivej
činnosti na fakulte. Pre tieto oblasti činnosti fakulty formuluje náročné strategické ciele a to
najmä pre
a) trvalé udržiavanie a ďalšie rozvíjanie identity vzdelávacej a vedeckej ustanovizne
v intenciách národnej a medzinárodnej pedagogickej a vedeckej spolupráce,
b) vytváranie najvhodnejších podmienok vzdelávacieho procesu v rámci širokého spektra
akreditovaných študijných programov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania na
fakulte s mimoriadnym dôrazom na rozsah a kvalitu poskytovaného doktorandského
štúdia,
c) zabezpečenie excelentnej vedeckej činnosti z aspektu základného a aplikovaného
výskumu za účelom získavania medzinárodne porovnateľných výsledkov ako aj
podporu expertnej činnosti pre potreby spoločnosti.
(3) Ďalšie úlohy a kompetencie VR PriF UK vymedzuje čl. 3 tohto poriadku.

Čl. 2
Zloženie VR PriF UK
(1) Členov VR PriF UK vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického senátu fakulty
dekan. Funkčné obdobie členov VR PriF UK je štvorročné.2
(2) Okruh kandidátov za členov VR Pri UK navrhujú odborné sekcie fakulty. Počet návrhov
za členov VR PriF UK, ktorý sa predkladá na schválenie do Akademického senátu fakulty,3
stanovuje dekan fakulty
(3) Členmi VR PriF UK z titulu funkcie sú
a) dekan fakulty,
b) prodekani fakulty,
c) vedúci odborných sekcií fakulty v prípade, že súčasne nezastávajú funkciu prodekana.
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§ 24 písm. c) zákona o vysokých školách
§ 29 ods. 1 zákona o vysokých školách
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách
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(4) Ďalší členovia VR PriF UK sú vymenovaní z radov učiteľov a výskumných pracovníkov
fakulty, ktorí sú významní odborníci v oblastiach, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu
a výskumnú činnosť, ako aj ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej
obce Univerzity Komenského.
(5) Počet ďalších odborníkov vymenovaných za členov VR PriF UK, ktorí nie sú členmi
akademickej obce Univerzity Komenského tvorí najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu
tretinu všetkých členov VR PriF UK.4 Pri návrhoch na ich vymenovanie sa zohľadňuje aj
skutočnosť, či sú pracovníkmi externých vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú priznané právo
podieľať sa v príslušných študijných odboroch na uskutočňovaní doktorandských študijných
programov poskytovaných fakultou.5
(6) Členstvo vo VR PriF UK zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia člena,
b) vzdaním sa funkcie člena; funkcia člena zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia člena VR PriF UK dekanovi o vzdaní sa členstva vo VR PriF UK,
c) odvolaním člena, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na
právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo ak
dlhšie ako 3 mesiace nemôže vykonávať svoju funkciu; funkcia člena zaniká dňom
nasledujúcim po dni, keď Akademický senát fakulty schválil návrh dekana na
odvolanie člena VR PriF UK,
d) zánikom funkcie, s ktorou sa spája,
e) úmrtím člena.
(7) Členstvo vo VR PriF UK je čestné a nezastupiteľné.
(8) Predsedom VR PriF UK je dekan fakulty. 6 Predsedu v jeho neprítomnosti zastupuje ním
určený prodekan. Tajomníkom VR PriF UK je prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
fakulty.

Čl. 3
Pôsobnosť VR PriF UK
VR PriF UK podľa § 30 zákona o vysokých školách a súvisiacich osobitných predpisov13,14
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
Univerzity Komenského,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych a rigoróznych
skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte; 7 schvaľuje školiteľov na
doktorandské štúdium.8
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§ 29 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 86 ods. 2 zákona o vysokých školách
§ 29 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 63 ods. 3 zákona o vysokých školách
§ 54 ods. 4 zákona o vysokých školách a Vnútorný predpis č. 10/2014 Smernica rektora UK v Bratislave
ktorou sa určujú pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského
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e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského (ďalej len „VR UK“)
fakultné kritériá na získanie titulu docent a fakultné kritériá na získanie titulu profesor,
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v študijných
odboroch, v ktorých fakulta uskutočňuje študijné programy,
g) prerokúva a predkladá VR UK návrhy na vymenovanie profesorov,
h) prerokúva a predkladá VR UK všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá VR UK konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte,
j) prerokúva a predkladá VR UK návrhy dekana fakulty na obsadenie funkcií hosťujúcich
profesorov,9
k) schvaľuje na návrh predsedu VR PriF UK jej rokovací poriadok,
l) prerokúva návrhy na udelenie medailí Univerzity Komenského a v prípade kladného
posúdenia poveruje dekana fakulty na ich predloženie rektorovi Univerzity
Komenského,10
m) prerokúva a predkladá VR UK návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa“
významným domácim aj zahraničným osobnostiam,11
n) prerokúva a odporúča VR UK návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“,12
o) navrhuje dekanovi fakulty vymenovať odborové komisie v študijných odboroch
doktorandského stupňa štúdia, v ktorých sa na fakulte uskutočňujú príslušné študijné
programy,13
p) prerokúva a odporúča dekanovi fakulty návrhy zloženia komisií a oponentov
habilitačného konania a konania na vymenovanie za profesora14 a tému habilitačnej alebo
inauguračnej prednášky
q) rokuje o ďalších otázkach, ktoré jej predloží predseda, alebo o otázkach, na ktorých sa
uznesie.

Čl. 4
Organizácia činnosti a zasadnutia VR PriF UK
(1) VR PriF UK sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje
na prvom rokovaní každého akademického roka. VR PriF UK zasadá najmenej štyrikrát za
akademický rok. Zasadnutie zvoláva predseda VR Pri UK. Okrem pravidelných zasadnutí
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§ 79 zákona o vysokých školách
čl. 2 ods. 1 Opatrenia rektora UK č. 23/2002 Udeľovanie medailí a plakiet Univerzity Komenského
čl. 2 písm. m) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave a čl. 4 ods. 1
Smernice rektora UK č. 2/2004 Zásady udeľovania titulu “doctor honoris causa“ na Univerzite Komenského
v Bratislave
§ 78 zákona o vysokých školách a čl. 2 ods. 1 Vnútorného predpisu 6/2012 Smernica rektora UK v Bratislave,
ktorou sa určujú zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ (emeritný profesor) na Univerzite
Komenského v Bratislave
§ 54 ods. 17 zákona o vysokých školách a čl. 37 Vnútorného predpisu UK č. 8/2013 Študijný poriadok
Univerzity Komenského v Bratislave a Smernica dekana PriF UK č. 3/2005 Zásady zriaďovania odborových
komisií pre štúdium doktorandských študijných programov na PriF UK
§ 1 ods. 8 a § 4 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
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podľa časového plánu musí predseda VR PriF UK zvolať jej zasadnutie aj v prípade, keď o to
písomne požiadajú najmenej 2/3 všetkých členov.
(2) Organizačno-administratívne zabezpečenie činnosti VR PriF UK vykonáva Oddelenie
vedecko-výskumnej činnosti a zahraničia fakulty.
(3) Program rokovaní VR PriF UK stanovuje jej predseda. Na začiatku rokovania môžu
členovia VR PriF UK predsedovi predkladať návrhy na zmenu a doplnenie programu. Zmenu
programu musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov VR PriF UK.
(4) VR PriF UK je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina jej
členov. Ak niektorý z členov VR PriF UK sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť
rokovania, je povinný ospravedlniť sa vopred predsedovi VR PriF UK. Svoje písomné
stanovisko k riešeným otázkam programu rokovania môže doručiť predsedovi pred
rokovaním.
(5) Návrhy do programu rokovania VR PriF UK v rámci jej pôsobnosti podľa čl. 3 tohto
poriadku sa podávajú predsedovi v určenej forme a stanovenom počte najneskôr 14 dní pred
termínom zasadnutia. Rozhodujúci je dátum prezentačnej pečiatky podateľne fakulty, resp.
podpis preberajúcej pracovníčky oddelenia uvedeného v odseku 2 tohto článku poriadku.
(6) Zasadnutia VR PriF UK riadi jej predseda. Vedením zasadnutia alebo časti jej rokovania
môže predseda poveriť prodekana fakulty.
(7) VR PriF UK rokuje obvykle na základe písomných podkladov, ktoré zasiela jej členom
spolu s pozvánkami oddelenie fakulty uvedené v odseku 2 najneskôr 5 dní pred termínom
zasadnutia. Obsiahle podklady ako napr. návrhy študijných programov, ktoré sú náročné na
materiálne náklady, sa zverejňujú na príslušnej adrese web stránky fakulty. Členovia VR PriF
UK sú na túto skutočnosť upozornení v poslaných písomných podkladoch.
(8 Na rokovaní VR PriF UK môžu vystupovať jej členovia a v diskusii vyjadrovať svoje
stanoviská ku všetkým prerokovávaným otázkam. Ďalšie osoby môžu vystúpiť na rokovaní
len v prípade, ak s tým VR PriF UK vyjadrí svoj súhlas.
(9) Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie alebo na jeho časť prizvať aj osoby, ktoré
nie sú členmi VR PriF UK. K prerokovaniu otázok, ktoré patria aj do pôsobnosti
Akademického senátu fakulty,15 predseda môže prizvať jeho zástupcov. Na rokovanie vo veci
podľa čl. 3 písm. c) tohto poriadku sa prizývajú zástupcovia študentov určení Študentskou
časťou Akademického senátu fakulty. Na rokovanie vo veci podľa čl. 3 písm. f) tohto
poriadku sa prizýva predseda habilitačnej komisie alebo ním poverený člen tejto komisie. Na
rokovanie vo veci podľa čl. 3 písm. g) tohto poriadku sa prizýva predseda inauguračnej
komisie, resp. ním poverený člen tejto komisie. Na rokovanie vo veciach podľa čl. 3 písm. f)
a g) tohto poriadku v prípade, ak je uchádzač z inej fakulty UK alebo z inej vysokej školy,
prizýva sa k prerokovaniu návrhu aj zástupca vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač
pedagogicky pôsobí.16
(10) Rokovanie VR PriF UK je obvykle neverejné okrem zasadnutí, na ktorých sa
uskutočňuje inauguračná prednáška uchádzačov o vymenovanie za profesora. VR PriF UK sa
15
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napr. § 27 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách
§ 2 ods. 6 a § 5 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
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môže uzniesť, že celé jej rokovanie, alebo jeho časť bude vyhlásená za uzavretú, ak by
rokovaním za prítomnosti osôb, ktoré nie sú jej členmi boli ohrozené osobnostné práva
jednotlivca alebo dôležitý záujem fakulty a Univerzity Komenského.
(11) VR PriF UK rozhoduje uznesením pri splnení podmienky uvedenej v odseku 4 tohto
článku. Na platné uznesenia VR PriF UK je potrebný:
a) súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR PriF UK pri rozhodovaní o výsledku
prerokovaných návrhov na udelenie titulu docent17,
b) súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR PriF UK k predloženiu návrhov do VR
UK na vymenovanie za profesora18 a k predloženiu návrhov do VR UK na obsadenie
funkcií hosťujúcich profesorov podľa čl. 3 písm. j) tohto poriadku,
c) súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR PriF UK k predloženiu návrhov do VR
UK na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ podľa čl. 3 písm. n) tohto poriadku,
d) súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VR PriF UK k ostatným návrhom.
(12) Vo veciach podľa čl. 3 písm. f), g), j), a n) tohto poriadku rozhoduje VR PriF UK tajným
hlasovaním. V ostatných veciach rozhoduje VR PriF UK verejným hlasovaním, pokiaľ sa
nedohodne inak. Vo veciach mimo čl. 3 písm. a) až p) môžu členovia VR PriF UK hlasovať aj
korešpodenčným hlasovaním. Prizvané osoby podľa čl. 4 ods. 9 tohto poriadku nie sú
oprávnené hlasovať.
(13) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania VR PriF UK vyhotovuje tajomník písomný
záznam, ktorý sa archivuje spolu s príslušnými podkladmi k danému zasadaniu a rokovaniu.
Záznam sa zasiela členom VR PriF UK a je zverejnený na webovej stránke fakulty.
(14) Predseda alebo iný ním poverený člen VR PriF UK kontroluje na začiatku každého
zasadnutia plnenie jednotlivých uznesení.
(15) Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si VR PriF UK môže zriaďovať
komisie ako svoje poradné orgány. Účasť v takýchto komisiách môžu mať aj odborníci, ktorí
nie sú jej členmi. Predsedom komisie je vždy člen VR PriF UK.

Čl. 5
Účasť uchádzačov o udelenie titulu docent a o vymenovanie za profesora na rokovaní
VR PriF UK
(1) Na určenú časť rokovania predseda VR PriF UK pozýva uchádzačov o udelenie titulu
docent a požiada ich o prednesenie základných téz ich habilitačnej práce. Prednesenie
základných téz nesmie prekročiť časový rozsah desiatich minút. Na jedno rokovanie VR PriF
UK je možné pozvať najviac 6 uchádzačov.
(2) Po krátkej diskusii k tematike habilitačnej práce v následnej neverejnej časti rokovania
prizvaný predseda habilitačnej komisie alebo ním poverený člen tejto komisie (čl. 4 ods. 9
tohto poriadku) oboznámi VR PriF UK s priebehom habilitačnej prednášky a obhajoby
habilitačnej práce a so záverom habilitačnej komisie.
17
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§ 2 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
§ 5 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
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(3) Súčasťou vymenúvacieho konania je inauguračná prednáška, ktorá je verejná a koná sa
pred VR PriF za účasti najmenej troch členov inauguračnej komisie a najmenej dvoch
oponentov. Dĺžka trvania inauguračnej prednášky je 45 minút, čo predstavuje jednu
štandardnú hodinu výučby. Inauguračnou prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju
pedagogickú spôsobilosť, predstaví svoj celkový prínos v odbore a prínos svojich študentov
k vývoju odboru a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho perspektívy.19) Na jednom
verejnom zasadnutí VR PriF UK možno uskutočniť najviac dve inauguračné prednášky.
(4) Na najbližšom rokovaní VR PriF UK, ktoré nasleduje v rámci schváleného časového
plánu po inauguračnej prednáške uchádzača, pri prerokovávaní tohto návrhu na vymenovanie
za profesora prizvaný predseda inauguračnej komisie, resp. ním poverený člen tejto komisie
(čl. 4 ods. 9 tohto poriadku) oboznámi VR PriF UK s priebehom a odborným posúdením
inauguračnej prednášky a celkovým zhodnotením pedagogickej a vedeckej činnosti
uchádzača.
(5) Ak uchádzač neuspeje v habilitačnom konaní podľa čl. 3 písm. f) tohto poriadku alebo
v konaní na vymenovanie za profesora podľa čl. 3 písm. g) tohto poriadku alebo čl. 2 písm.
g) Rokovacieho poriadku VR UK môže na fakultu opätovne predložiť žiadosť o získanie
titulu docent alebo profesor po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia VR PriF UK alebo
VR UK.

Čl. 6
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Rokovací poriadok VR PriF UK, ktorý nadobudol účinnosť dňa
25. februára 2011.
(2) Proti rozhodnutiam VR PriF UK sa nemožno odvolať. Na jej rozhodovanie sa nevzťahuje
všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.
(3) Tento Rokovací poriadok VR PriF UK nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa schválenia
vo VR PriF UK.

V Bratislave 27. februára 2015

19)

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

§ 4 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor
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