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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

zo dňa 5. decembra 2022 
 

Prítomní:   36 členov VR UK 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba skrutátorov 

3. Prerokovanie návrhov na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor" 
(5 návrhov)  

4. Prerokovanie návrhu na udelenie titulu „profesor emeritus“ (1 návrh)  
5. Rôzne 

K bodu 1. 
 

Zasadnutie Vedeckej rady UK otvoril predseda VR UK a rektor UK, prof. JUDr. Marek 
Števček, DrSc., ktorý privítal členov VR UK. Následne rektor UK odovzdal slovo prof. RNDr. 
Jozefovi Masarikovi, DrSc., aby  oboznámil členov VR UK s programom, ktorý následne 
členovia VR UK schválili. 

 
K bodu 2.  
 

Za skrutátorov boli zvolení:                 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

                                                                       prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 

 
K bodu 3. 
 

U.3.1  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Právnickej fakulty UK 
v Bratislave, doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., na vymenovanie doc. Mgr. Jána 
Škrobáka, PhD. (PraF UK) za profesora v študijnom odbore správne právo tajným 
hlasovaním s výsledkom 28 hlasov za / 2 hlasy proti / 4 zdržané hlasy (celkový počet 
hlasujúcich členov VR UK: 34 ).  

 
U.3.2  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave, prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., na vymenovanie doc. MUDr. Kamila 
Biringera, PhD. (JLF UK) za profesora v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo 
tajným hlasovaním s výsledkom 33 hlasov za / 0 hlasov proti / 0 zdržaných hlasov 
(celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 33 ). 

 
U.3.3  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Prírodovedeckej fakulty UK 

v Bratislave, prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., na vymenovanie doc. Mgr. Natálie 
Hlavatej Hudáčkovej, PhD. (PriF UK) za profesorku v študijnom odbore geológia 
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tajným hlasovaním s výsledkom 33 hlasov za  / 0 hlasov proti / 1 zdržaný hlas (celkový 
počet hlasujúcich členov VR UK: 34 ). 

 
U.3.4  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Fakulty managementu UK 

v Bratislave, prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD., na vymenovanie doc. Ing. Jána 
Papulu, PhD. (FM UK) za profesora v študijnom odbore manažment tajným 
hlasovaním s výsledkom 26 hlasov za / 3 hlasy proti / 5 zdržaných hlasov / 1 neplatný 
hlas (celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 35 ). 

 
U.3.5  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekankou Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine UK v Bratislave, prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., na vymenovanie 
doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD. (JLF UK) za profesora v študijnom odbore 
neurológia tajným hlasovaním s výsledkom 34 hlasov za  / 1 hlas proti / 0 zdržaných 
hlasov (celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 35 ). 

 
 
K bodu 4. 
 
U.4.1  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK v Bratislave, prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., na 
vymenovanie prof. RNDr. Milana Lapina, CSc. (FMFI UK) za emeritného profesora 
v odbore: fyzika tajným hlasovaním s výsledkom 29 hlasov za / 1 hlas proti / 3 zdržané 
hlasy (celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 33 ). 

 
 
K bodu 5.  -  Rôzne 
 
U.5.1 Vedecká rada UK schválila verejným hlasovaním návrhy členov  Výberových komisií 

pre funkčné miesta docent a profesor nominovaných z fakúlt PdF UK, LF UK, PriF 
UK, EBF UK, JLF UK, v znení predloženom na elektronickom úložisku členov VR UK 
(SharePoint VR UK pod dňom konania VR UK dňa 05.12.2022). Za návrh sa vyjadrili 
všetci prítomní členovia VR UK jednomyseľne. 

 
 U.5.2 Vedecká rada UK verejným hlasovaním schválila návrh, že všetci doteraz schválení 

členovia Výberových komisií pre funkčné miesta docent a profesor nominovaní 
jednotlivými fakultami (VR UK dňa 03.10.2022 a VR UK dňa 05.12.2022) sú schválení 
nie len pre fakultu, ktorá členov Výberových komisií navrhovala, ale sú schválení pre 
všetky fakulty Univerzity Komenského. Za návrh sa vyjadrili všetci prítomní členovia 
VR UK jednomyseľne. 

 
U.5.3 Vedecká rada UK schválila verejným hlasovaním výsledok hlasovania per rollam 

z 15.11.2022 až 21.11.2022 o dodatku č. 1 k Vnútornému predpisu 23/2021. Výsledok 
hlasovania členov VR UK bol nasledovný: za sa vyjadrilo 31 členov, zdržal sa  1 člen, 
nehlasovalo 11 členov VR UK. Výsledky hlasovania boli zverejnené na elektronickom 
úložisku členov VR UK (v SharePointe VR UK pod dňom konania VR dňa 05.12.2022). 
Výsledok hlasovania Per rollam potvrdili svojim súhlasom všetci prítomní členovia 
VR UK jednomyseľne. 
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U.5.4 Vedecká rada UK schválila verejným hlasovaním úpravu kritérií pre HIK na 

Právnickej fakulte UK (schválená VR PraF UK dňa 10.11.2022) a na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky UK pre odbory: teória vyučovania fyziky, teória 
vyučovania matematiky a teória vyučovania informatiky, v znení predloženom členom 
VR UK na elektronickom úložisku členov VR UK (v SharePointe VR UK pod dňom 
konania VR dňa 05.12.2022). Za návrh sa vyjadrili všetci prítomní členovia VR UK 
jednomyseľne. 

 
 
U.5.5 Vedecká rada UK schválila verejným hlasovaním dodatok k Vnútornému predpisu 

24/2021 a 25/2021, v časti kritériá pre IK, o doplnenie stanovenia minimálneho rozsahu 
monografie pre odbory prírodovedné, farmaceutické, medicínske a biomedicínske 
na 3 AH a pre odbory humanitné na 6 AH. Za návrh sa vyjadrili všetci prítomní členovia 
VR UK jednomyseľne. 

 

 
 

Predseda VR UK, prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., ako aj podpredseda VR UK  
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., na záver zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského 
v Bratislave poďakovali všetkým členom VR UK za ich aktívnu účasť na zasadnutí a zaželali 
prítomným členom VR UK pokojné prežitie Vianoc, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti 
a pracovných úspechov v novom roku 2023. 

 
 

 

Plánované termíny riadnych zasadnutí VR UK na rok 2023 (pondelky) o 9.00 hod.: 

06.03.2023,  05.06.2023,  02.10.2023,  04.12.2023 

 

 

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí UK na rok 2022 (štvrtky) o 10.00  a  14.00 hod.: 

Promócie absolventov doktorandského štúdia a docentov: 18.05.2023  a  09.11.2023. 

 
 
 

Zapísala:  Mgr. Jana Badurová, Ing. Renáta Horáková, PhD.  

Overil:  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                     prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

                                                                                                                                       predseda VR UK   


