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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada “) schválila dňa
15. apríla 2019 v súlade s § 12 ods. 1 písm. n) 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“) tento Rokovací poriadok Vedeckej rady (ďalej len „Rokovací poriadok“):
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Vedecká rada je orgánom akademickej samosprávy Univerzity Komenského v Bratislave
(ďalej len „UK“).
(2) Predsedom Vedeckej rady je rektor UK (ďalej len „predseda“). Členov Vedeckej rady
vymenúva a odvoláva rektor UK po schválení Akademickým senátom UK (ďalej len „AS
UK“). Funkčné obdobie členov Vedeckej rady je štvorročné.
(3) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti Vedeckej rady sú upravené v § 11 a § 12 zákona o
vysokých školách, v Štatúte UK a v ďalších vnútorných predpisoch UK.
Čl. 2
Pôsobnosť Vedeckej rady
Vedecká rada:
a) prerokúva dlhodobý zámer UK,
b) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých
školách po jeho prerokovaní AS UK,
c)

pravidelne, najmenej však raz za rok hodnotí úroveň UK vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
vedy, techniky alebo umenia,

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné
programy uskutočňované na UK a schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium, ak to
nepatrí do pôsobnosti vedeckých rád fakúlt,
e)

schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,

f)

prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v študijných
odboroch, v ktorých študijné programy uskutočňuje UK,

g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora
v študijnom odbore, v ktorom študijné programy uskutočňuje fakulta, robí tak na návrh
vedeckej rady fakulty. Ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,
h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov; ak ide o
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady
fakulty,
i)

schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide o
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady
fakulty,

j)

schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide o
obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady
fakulty,
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k) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (DrSc.), robí tak na návrh komisie pre
obhajoby doktorských dizertácií, ktorú zriaďuje Slovenská komisia pre vedecké hodnosti,
pričom návrh predkladá jej predseda alebo ním poverený člen obhajobnej komisie,
l)

na základe návrhu rektora alebo dekana fakulty UK udeľuje významným domácim aj
zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris causa“ (Dr.h.c.). Podrobnosti ustanovuje
osobitný predpis rektora UK,

m) navrhuje rektorovi udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa § 78 zákona o vysokých
školách profesorom starším ako 70 rokov,
n) schvaľuje na návrh svojho predsedu Rokovací poriadok Vedeckej rady,
o) kontroluje dodržiavanie kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len
„inauguračné konanie“),
p) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK,
q) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda Vedeckej rady alebo o otázkach, na ktorých
sa uznesie.
Čl. 3
Organizácia činnosti a zasadnutia Vedeckej rady
(1) Vedecká rada sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje
na prvom rokovaní každého akademického roka. Vedecká rada zasadá najmenej štyrikrát
za rok.
(2) Predseda stanovuje program rokovania Vedeckej rady, zvoláva a riadi jej zasadnutia.
Vedením zasadnutia Vedeckej rady alebo časti jeho rokovania, môže predseda poveriť
prorektora UK.
(3) Na rokovaní Vedeckej rady môže okrem jej člena vystúpiť aj predseda AS UK. Ďalšie
osoby môžu vystúpiť na rokovaní Vedeckej rady len v prípade, ak s tým Vedecká rada
vyjadrí svoj súhlas. Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie alebo na jeho časť
pozvať aj osoby, ktoré nie sú členmi Vedeckej rady.
(4) Ak uchádzač o vymenovanie za profesora pedagogicky pôsobí na inej vysokej škole, ako
je UK, predseda Vedeckej rady prizve k prerokovaniu návrhu na jeho vymenovanie za
profesora vo Vedeckej rade aj zástupcu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač
pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada príslušného rektora vysokej školy
alebo dekana fakulty.
(5) Vedecká rada sa môže uzniesť, že celé jej rokovanie alebo jeho časť bude vyhlásená za
neverejnú, ak by verejným rokovaním boli ohrozené osobnostné práva jednotlivca alebo
dôležitý záujem UK. V takom prípade Vedecká rada určí, kto sa neverejného zasadnutia
smie zúčastniť.
(6) Vedecká rada rokuje spravidla na základe materiálov, ktoré členom Vedeckej rady spolu
s pozvánkami
elektronicky
zasiela
Oddelenie
vedeckovýskumnej
činnosti
a doktorandského štúdia RUK do informačného systému Vedeckej rady, a to najneskôr
sedem dní pred určeným termínom zasadnutia Vedeckej rady.
(7) Členovia Vedeckej rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a
doplnenie programu rokovania. Zmenu programu musí schváliť nadpolovičná väčšina
prítomných členov Vedeckej rady.
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(8) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina
jej členov.
(9) Na platné uznesenie Vedeckej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov. Na platné uznesenie vo veciach podľa §12 ods. 1 písm. f), až n) zákona o vysokých
školách je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Vedeckej rady.
(10) Vo veciach podľa § 12 ods. 1 písm. f) g), j), k), l) a m) zákona o vysokých školách
rozhoduje Vedecká rada tajným hlasovaním.
(11) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania Vedeckej rady sa vyhotovuje písomný záznam,
ktorý sa archivuje spolu s materiálmi Vedeckej rady. Záznam v elektronickej podobe je pre
členov Vedeckej rady prístupný aj v informačnom systéme Vedeckej rady.
Čl. 4
Hlasovanie per rollam
(1) Vedecká rada môže na návrh rektora hlasovať spôsobom per rollam o návrhoch uznesení
podľa čl. 2 písm. p), q) tohto Rokovacieho poriadku, ktoré vyžadujú schválenie Vedeckou
radou mimo schválených termínov zasadnutí Vedeckej rady (napr. členovia komisií
VEGA, KEGA, SKVH, rozdelenie počtu doktorandov a pod.).
(2) Pri hlasovaní spôsobom per rollam predseda Vedeckej rady zašle návrh uznesenia na
hlasovacom lístku všetkým členom Vedeckej rady (elektronicky alebo písomne). Na
hlasovacom lístku sa uvedie deň ukončenia hlasovania. Rozhodujúcou skutočnosťou je
doručenie písomného hlasovacieho lístka s vlastnoručným podpisom člena Vedeckej rady
najneskôr v deň ukončenia hlasovania na adresu uvedenú v hlasovacom lístku.
(3) Predseda Vedeckej rady spolu so zaslaním hlasovacieho lístka navrhne skrutátorov
hlasovania per rollam (spravidla prorektori UK) a súčasne požiada členov Vedeckej rady
o vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu s navrhovanými skrutátormi.
(4) Nasledujúci deň po dni určenom na ukončenie hlasovania schválení skrutátori potvrdia
výsledok hlasovania podpísaním protokolu o výsledku hlasovania. Protokol o výsledku
hlasovania predložia predsedovi Vedeckej rady, ktorý ho oznámi elektronicky členom
Vedeckej rady.
(5) O výsledku hlasovania per rollam predseda Vedeckej rady informuje na nasledujúcom
riadnom zasadnutí Vedeckej rady. Výsledok hlasovania per rollam bude uvedený
v zápisnici z tohto riadneho zasadnutia Vedeckej rady.
(6) Návrh uznesenia, o ktorom sa hlasovalo spôsobom per rollam je schválený, ak zaň
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Vedeckej rady ku dňu ukončenia
hlasovania. Deň ukončenia hlasovania je dňom schválenia návrhu uznesenia. V deň
schválenia nadobúda uznesenie platnosť a účinnosť, ak v návrhu uznesenia nie je určené
inak.
Čl. 5
Účasť uchádzačov o vymenovanie za profesora, o udelenie vedeckej hodnosti „doctor
scientiarium“ a o udelenie titulu docent na rokovaní Vedeckej rady
(1) Na určenú časť rokovania predseda Vedeckej rady pozýva uchádzačov o vymenovanie za
profesora alebo o udelenie vedeckej hodnosti „doctor scientiarium“ a požiada ich o
prednesenie základných téz ich vedeckej alebo umeleckej práce. Prednesenie základných
téz nesmie prekročiť rozsah desiatich minút. Na jedno rokovanie Vedeckej rady je možné
pozvať najviac päť uchádzačov.
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(2) Ak habilitačné konanie patrí do pôsobnosti UK, môže predseda Vedeckej rady pozvať
uchádzača o udelenie titulu docent na jej rokovanie, na ktorom uchádzač prednesenie tézy
jeho vedeckej alebo umeleckej práce.
(3) Ak uchádzač neuspeje v habilitačnom konaní alebo v inauguračnom konaní, môže na UK
opätovne predložiť žiadosť o získanie titulu docent alebo profesor najskôr po uplynutí
jedného roka odo dňa rozhodnutia vedeckej rady fakulty alebo Vedeckej rady.
Čl. 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Organizačno-administratívne práce spojené s činnosťou Vedeckej rady vykonáva
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia RUK.
(2) Návrhy podľa § 12 ods. 1 písm. b) až n) zákona o vysokých školách sa predkladajú
predsedovi Vedeckej rady v určenej forme a v stanovenom počte, najneskôr 21 dní pred
termínom zasadnutia Vedeckej rady. Rozhodujúci je dátum prezentačnej pečiatky
podateľne UK.
(3) Na prerokovanie niektorých otázok vo svojej pôsobnosti si Vedecká rada môže zriaďovať
komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisií Vedeckej rady môžu byť aj odborníci,
ktorí nie sú jej členmi. Predsedom komisie je vždy člen Vedeckej rady.
(4) Predseda alebo ním poverený člen Vedeckej rady kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh
Vedeckej rady.
(5) Proti rozhodnutiam Vedeckej rady sa nemožno odvolať. Na jej rozhodovanie sa nevzťahuje
všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.
(6) Tento Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej
rade.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
predseda Vedeckej rady UK
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