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Vec:  Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK 
 
 

Vážený pán docent, 
 
 

v súvislosti s Vaším vymenúvacím konaním si Vás dovoľujem informovať, že Vedecká 
rada Prírodovedeckej fakulty UK na svojom zasadnutí dňa 9. decembra 2016 prerokovala návrh 
na Vaše vymenovanie za profesora v študijnom odbore „Biológia“. 

Na udelenie súhlasu s návrhom na vymenovanie za profesora sa podľa článku 4 ods. 11 
písm. b)  Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
vyžaduje súhlas nadpolovičnej  väčšiny všetkých členov Vedeckej rady. Počet členov Vedeckej 
rady PriF UK je 32. Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná 
dvojtretinová väčšina jej členov, čo predstavuje minimálne 22 prítomných členov. Na rokovaní 
VR PriF UK bolo prítomných 26 členov. 

Pri hlasovaní o návrhu na vymenovanie za profesora v odbore biológia sa VR PriF UK 
vyjadrila nasledovne: bolo odovzdaných 16 kladných hlasov, 1 záporný hlas a 9 neplatných 
hlasov. Návrh nezískal 17 kladných hlasov, teda potrebný súhlas nadpolovičnej  väčšiny 
všetkých členov Vedeckej rady PriF UK čo znamená, že návrh na udelenie titulu profesor nebol 
schválený. 

 V čl. 14 ods. 5 Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 
konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave je ustanovené, že proti 
rozhodnutiu VR fakulty nie je možné sa odvolať. 
 Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti o priznanie titulu profesor určuje 
rokovací poriadok VR Univerzity Komenského. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 roky. 

 
S pozdravom 
 
 
 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
dekan fakulty 

 

Vážený pán 

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

Ústav lekárskej biológie 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

Malá hora 4 

036 01 Martin 


