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Zápisnica 
zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

zo dňa 06. júna 2022 
 

 

Prítomní:  33 členov VR UK 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Voľba skrutátorov 

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

4. Prerokovanie návrhu na udelenie vedeckej hodnosti „doktor fyzikálnych vied“ (1 návrh) 
5. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2021 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2021 

7. Rôzne  
a) prerokovanie návrhov na Minimálne kritérií fakúlt UK na získanie vedecko-
pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" 
b) prerokovanie návrhu na členov výberových komisií pre obsadzovanie funkčných miest 
docentov a profesorov na FESV UK 

c) iné 
 

 

K bodu 1. 
 

Zasadnutie Vedeckej rady UK v Bratislave otvoril podpredseda VR UK a prorektor UK, 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorý privítal členov VR UK a oboznámil prítomných 
s programom. V programe zasadnutia VR UK prof. Masarik navrhol vyňať z bodu číslo 7. Rôzne, 
prerokovanie návrhov na Minimálne kritérií fakúlt UK na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" a uviesť  tento bod ako samostatný bod 
programu zasadnutia a to ako číslo 7 a bod programu Rôzne dať ako číslo 8. Program 
v upravenom znení členovia VR UK následne schválili.  

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., následne odovzdal slovo predsedovi VR UK 
a rektorovi UK, prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., ktorý privítal členov VR UK, pozvaných 
hostí a zahájil zasadnutie.  
 
K bodu 2.  
 

Za skrutátorov boli zvolení:                 prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. 
                                                                       prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD. 
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K bodu 3. 
 

U.3.1  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave, prof. RNDr. Petrom Fedorom, DrSc., na vymenovanie doc. RNDr. Michala 
Galamboša, PhD. (PriF UK) za profesora v študijnom odbore jadrová chémia tajným 
hlasovaním s výsledkom 29 hlasov za / 0 hlasov proti / 4 zdržané hlasy (celkový počet 
hlasujúcich členov VR UK: 33).  

U.3.2  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekankou Jesseniovej lekárskej fakulty 
v Martine UK v Bratislave, prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., na vymenovanie 
doc. RNDr. Jany Muchovej, PhD. (LF UK) za profesorku v študijnom odbore lekárska, 
klinická a farmaceutická biochémia tajným hlasovaním s výsledkom 32 hlasov za /          
1 hlas proti / 0 zdržaných hlasov (celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 33). 

 

U.3.3  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekanom Lekárskej fakulty UK 
v Bratislave, prof. MUDr. Jurajom Šteňom, DrSc., na vymenovanie Priv.-Doz. MUDr. 
Mareka Sýkoru, PhD. (LF UK) za profesora v študijnom odbore neurológia tajným 
hlasovaním s výsledkom 31 hlasov za / 1 hlas proti / 0 zdržaných hlasov / 1 neplatný hlas 
(celkový počet hlasujúcich členov VR UK: 33). 

 

U.3.4  Vedecká rada UK schválila návrh predložený dekankou Jesseniovej lekárskej fakulty 
v Martine UK v Bratislave, prof. MUDr. Andreou Čalkovskou, DrSc., na vymenovanie 
doc. Ing. Ingrid Žitňanovej, PhD. (LF UK) za profesorku v študijnom odbore lekárska, 
klinická a farmaceutická biochémia tajným hlasovaním s výsledkom 32 hlasov za /          
0 hlasov proti / 0 zdržaných hlasov / 1 neplatný hlas (celkový počet hlasujúcich členov 
VR UK: 33).  

 
K bodu 4. 
 

U.4.1 Vedecká rada UK schválila návrh predložený Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky UK v Bratislave prednesený predsedom komisie pre obhajoby DDP, prof. 
Ing. Romanom Martoňákom DrSc., na udelenie  vedeckej hodnosti „doktor fyzikálnych 
vied“  Mgr. Miroslavovi Kocifajovi, PhD. (FMFI UK) tajným hlasovaním s výsledkom  
27 hlasov za / 3 hlasy proti / 2 zdržané hlasy / 1 neplatný hlas (celkový počet hlasujúcich 
členov VR UK: 33).  

 
K bodu 5. 
 

Správu o vedecko-výskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK v Bratislave za 
rok 2021 predniesol prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť prof. 
RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  
 

U.5.1 Vedecká rada UK v Bratislave prerokovala, zobrala na vedomie a nad rámec povinností 
aj schválila Správu o vedecko-výskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK 
v Bratislave za rok 2021 verejným hlasovaním. Za správu sa vyjadrili  všetci prítomní 
členovia VR UK jednomyseľne. Správa je prílohou zápisnice a je na elektronickom 
úložisku VR UK v Bratislave. 
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K bodu 6.  
 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK v Bratislave za tok 2021 predniesla 
prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.  
 

U.6.1 Vedecká rada UK v Bratislave prerokovala, zobrala na vedomie a nad rámec povinností 
aj schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK v Bratislave za tok 2021 
verejným hlasovaním. Za správu sa vyjadrili všetci prítomní členovia VR UK 
jednomyseľne. Správa je prílohou zápisnice a je na elektronickom úložisku členov VR 
UK v Bratislave. 

 
K bodu 7.  
 

Podpredseda VR UK a prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., uviedol 
prerokovanie návrhov Minimálnych kritérií fakúlt UK na získanie vedecko-pedagogického 
titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor", ktoré vychádzajú z Rámcových 
kritérií na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, 
schválených VR UK na jej zasadnutí dňa 08.11.2021  a zverejnených vo Vnútornom predpise UK 
č.24/2021 (účinnosť od 01.09.2022). Minimálne kritériá jednotlivých fakúlt na získanie titulu 
docent a profesor boli vopred zverejnené všetkým členom VR UK na elektronickom úložisku 
členov VR UK.  

Do diskusie k uvedenému bodu sa prihlásil dekan Farmaceutickej fakulty UK, prof. 
PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, ktorý navrhol pod čiarou uviesť univerzálnu poznámku 
v znení: „pre publikácie nezaradené do kvartilov je v kategórii A ekvivalentom hodnota journal 
impact factor ≥ 1,000 (podľa JCR).“   

Návrh v uvedenom znení nebol členmi VR UK v Bratislave verejným hlasovaním prijatý.  
 

Podpredseda VR UK a prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dal hlasovať 
o minimálnych kritériách na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" a  vedecko-
pedagogického titulu „profesor"  v nezmenenom znení, ako boli poskytnuté všetkým členom 
VR UK na elektronickom úložisku členov VR UK pred zasadnutím VR UK. 
 

U.7.1 Vedecká rada UK schválila Minimálne kritériá fakúlt UK na získanie vedecko-
pedagogického titulu „docent" a  vedecko-pedagogického titulu „profesor" verejným 
hlasovaním, za návrh sa vyjadrili všetci prítomní členovia VR UK jednomyseľne. 

 
K bodu 8.  -  Rôzne 
 

Podpredseda VR UK a prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., predstavil návrh 
FSEV UK a FM UK na členov výberových komisií pre funkčné miesta docentov a profesorov 
v znení predloženom VR UK na elektronickom úložisku členov VR UK. 

 

U.8.1 Vedecká rada UK schválila zoznam navrhnutých členov výberových komisií pre funkčné 
miesta docentov a profesorov FSEV UK a FM UK verejným hlasovaním, za návrh sa 
vyjadrili všetci prítomní členovia VR UK jednomyseľne. 
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Predseda VR UK a rektor UK, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., oboznámil prítomných 
členov VR UK s odmietavým postojom UK voči zaplateniu korekcie 6,4 mil. euro za Vedecký 
park UK a informoval, že UK bude bojovať dostupnými prostriedkami proti zaplateniu 
uvedenej sumy.  
 

Predseda VR UK, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., 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. 
 

Plánované termíny riadnych zasadnutí VR UK na rok 2022 (pondelky) o 9.00 hod. 

- 03.10.2022 a 05.12.2022 

 

Plánované termíny Slávnostných zasadnutí UK na rok 2022  

- promócie: 20.10.2022 a 10.11.2022 

- čestné doktoráty: 28.09.2022 a 23.11.2022 

- slávnostné odovzdávanie diplomov „doktor vied“: 15.12.2022 
 
 

Zapísala:  Mgr. Jana Badurová  

Overil:  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  

 

 

 
 

                                                                                                                     prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

                                                                                                                                       predseda VR UK   


