
Zápisnica z VR UK zo dňa 7. júna 2021                                                          Spolu: 3 strany 

- 1 - 

  

Zápisnica 

zo zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave  

zo dňa 7. júna 2021 

 

Prítomní: 35 členov VR UK  

 

Program: 

 

1. Otvorenie  

2. Voľba skrutátorov 

3. Informácia o výsledku hlasovania per rollam o návrhoch na členov SKVH za UK v dňoch         

19.-25.5.2021 

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

5. Prerokovanie návrhov na udelenie vedeckej hodnosti  „doktor vied“ (2 návrhy) 

6. Správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2020 

8. Rôzne  
    

––––––––––––– 

 

K bodu 1.: 

 

Zasadnutie Vedeckej rady UK otvoril rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý 

privítal členov VR UK. Na úvod zasadania predseda VR UK a rektor UK, prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD., odovzdal menovací dekrét novému členovi Vedeckej rady UK, prof. PharmDr. 

Jánovi Klimasovi, PhD., novému dekanovi Farmaceutickej fakulty UK (schválený 

akademickým senátom UK za člena VR UK dňa 31.3.2021). Následne rektor UK odovzdal slovo 

prof. RNDr. Jozefovi Masarikovi, DrSc., prorektorovi pre vedu, doktorandské štúdium a 

projektovú činnosť. Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., oboznámil prítomných členov VR UK 

s programom zasadnutia a predstavil novú vedúcu OVČDŠ Ing. Renátu Horákovú, PhD. 

 

 

K bodu 2.: 

 

Za skrutátorov boli zvolení:   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD.  

                                                doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

 

 

K bodu 3.: 

 

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. informoval prítomných o výsledku hlasovania per 

rollam, ktoré prebehlo v dňoch 19. – 25.5.2021 o návrhoch na vymenovanie za členov SKVH 

za UK. Hlasovania sa zúčastnilo 33 členov VR s výsledkami: 

o návrhu prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc.     29 hlasov za / 1 proti / 3 zdržaných hlasov, 

o návrhu prof. PaedDr. Pavla Prokopa, DrSc.     33 hlasov za / 0 proti / 0 zdržaných hlasov, 
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o návrhu prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, DrSc.     32 hlasov za / 0 proti / 1 zdržaný hlas,  

o návrhu prof. Ing. Romana Martoňáka, DrSc.     33 hlasov za / 0 proti / 0 zdržaných hlasov.  

 

U.3.1    Vedecká rada UK potvrdila návrh na členov SKVH za UK. 

 

 

K bodu 4.: 

 

U.4.1   Vedecká rada UK schválila návrh predložený VR Jesseniovej lekárskej fakulty UK  

na vymenovanie doc. MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. (JLF UK a Chirurgická klinika  

a TC) za profesorku v študijnom odbore vnútorné choroby tajným hlasovaním  

s výsledkom 34 hlasov za / 0 proti / 1 zdržaný hlas / 0 neplatných hlasov. 

 

U.4.2  Vedecká rada UK schválila návrh predložený VR Farmaceutickej fakulty UK na 

vymenovanie doc. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. (FaF UK) za profesora v študijnom 

odbore farmaceutická chémia tajným hlasovaním s výsledkom 33 hlasov za / 0 proti / 

2 zdržané hlasy / 0 neplatných hlasov. 

 

U.4.3   Vedecká rada UK neschválila návrh VR Fakulty managementu UK na vymenovanie doc. 

PaedDr. Miroslava Škodu, PhD. (VŠ DTI) za profesora v študijnom odbore 

manažment tajným hlasovaním s výsledkom 12  hlasov za / 14 proti / 6 zdržaných hlasov 

/ 3 neplatné hlasy. 

 

 

K bodu 5.: 

 

U.5.1    Vedecká rada UK schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“ doc. RNDr. 

Zdenkovi Machalovi, PhD. (FMFI UK) v študijnom odbore fyzika plazmy tajným 

hlasovaním s výsledkom 34 hlasov za / 0 proti / 1 zdržaný hlas / 0 neplatných hlasov. 

 

U.5.2   Vedecká rada UK schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“ prof. Ing. 

Martinovi Orendáčovi, PhD. (PriF UPJŠ v KE) v študijnom odbore fyzika 

kondenzovaných látok a akustika tajným hlasovaním s výsledkom 34 hlasov za / 0  

proti / 1 zdržaný hlas / 0 neplatných hlasov. 

 

 

K bodu 6.: 

 

U.6.1 Vedecká rada UK prerokovala, zobrala na vedomie a nad rámec povinností aj 

schválila Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2020, verejným 

hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Správu predložil prorektor 

UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a je prílohou tejto zápisnice na webovom sídle 

VR UK.  

 

 

K bodu 7.: 

 

U.7.1 Vedecká rada UK prerokovala, zobrala na vedomie a nad rámec povinností aj 

schválila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2020, verejným 
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hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Správu predložila prorektorka 

UK, RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a je prílohou tejto zápisnice na webovom sídle 

VR UK. 

 

 

K bodu 8. Rôzne:  

 

Prorektor UK, prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., navrhol pridať jedno zasadanie VR UK 

na jeseň 2021 nad rámec plánovaných termínov Vedeckých rád UK. Na záver rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval členom VR UK za aktívnu spoluprácu a účasť na 

zasadnutí VR a pozval prítomných členov na slávnostný obed. 

 

 

Plánované termíny riadnych zasadnutí VR UK na rok 2021 (pondelky)  o 9.00  hod.:  

4. októbra 2021, 6. decembra 2021, plus pridaný termín, ktorý bude na základe bodu 8 navrhnutý 

na mesiac november 2021.  

 

 

Slávnostné zasadnutia VR UK - promócie (piatky) :  

z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID- 19 neboli zatiaľ stanovené. 

 

 

Počet príloh: 2 

Príloha 1 – Správu o vedecko-výskumnej činnosti na UK za rok 2020 

Príloha 2 – Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti na UK za rok 2020 

 

Zapísala:  Mgr. Jana Badurová  

Overil:  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

predseda VR UK a rektor UK 

             v.r. 


