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Vec:  R o z h o d n u t i e  
 

Vedecká rada Univerzity Komenského sa podľa § 12 ods. 1 písm. g) zákona  

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor zaoberala na svojom zasadnutí dňa 4. 10. 2021 návrhom Fakulty 

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na vymenovanie doc. RNDr. Zdenka 

Machalu, PhD. za profesora v odbore fyzika a tajným hlasovaním prijala nasledovné  

 

r o z h o d n u t i e: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského schvaľuje návrh Fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky UK v Bratislave na vymenovanie doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD. za profesora 

v odbore fyzika.                                         

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Na udelenie súhlasu s návrhom na vymenovanie za profesora sa podľa článku 3 ods. 9  

Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Univerzity Komenského vyžaduje súhlas nadpolovičnej   
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väčšiny všetkých členov Vedeckej rady. Pri hlasovaní o návrhu Fakulty matematiky, fyziky a 

informatiky UK v Bratislave na vymenovanie doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD. za profesora 

v odbore fyzika sa VR UK vyjadrila nasledovne: bolo odovzdaných 30 kladných hlasov, 1 

záporných hlasov, 0 zdržaný hlas a 0 neplatných hlasov. Návrh teda získal potrebnú 

nadpolovičnú  väčšinu všetkých členov Vedeckej rady UK. 

 

Poučenie: 

 

V zmysle zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vo veciach 

konania na vymenovanie profesorov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

Rozhodnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave je preto právoplatné 

a nie je možné sa voči nemu odvolať. 

 

 

 
 
                                                        prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
                                    predseda VR UK a rektor UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie:  Vedeckej rade FMFI UK 
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Vec:  Oznámenie rozhodnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského 
 
 

       Podľa § 6 ods.8 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 246/2019 Z.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 
a profesor Vám oznamujem, že Vedecká rada Univerzity Komenského na svojom zasadnutí 
dňa 4. 10. 2021 prerokovala návrh Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
na vymenovanie doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD. za profesora v odbore fyzika. 

Následne v tajnom hlasovaní Vedecká rada Univerzity Komenského schválila  návrh 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na vymenovanie doc. RNDr. 
Zdenka Machalu, PhD. za profesora v odbore fyzika. V prílohe Vám zasielame kópiu 
rozhodnutia VR UK, ktoré obsahuje všetky náležitosti podľa ustanovení príslušných 
legislatívnych predpisov. 
 
 
Príloha: kópia rozhodnutia VR UK 
 

  
S pozdravom a blahoželaním 

 
 
                                                            prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
                                        predseda VR UK a rektor UK 
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Prílohy: 
 

Návrh na vymenovanie za profesora: 
doc. RNDr. Zdenka Machalu, PhD. 
 
Odbor: fyzika 

 
1. Žiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora  

2. Súhlas dotknutej osoby 

3. Štruktúrovaný  životopis uchádzača, podpísaný uchádzačom 

4. Osvedčené kópie dokladov uchádzača o vysokoškolskom vzdelaní RNDr., CSc. dekrét 

docenta 

5. Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých 

výsledkov v tejto činnosti 

6. Prehľad riešených výskumných, resp. umeleckých prác uchádzača  

7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, 

umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií 

a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí  

8. Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej, resp. umeleckej školiacej činnosti 

doktorandov (vedených a ukončených) 

9.  Prehľad uchádzačom plnených kritérií -  tabuľkový prehľad 

10. Téma a sylaby inauguračnej prednášky  

11. Výpis zo záznamu VR fakulty, resp. VŠ o schválení členov inauguračnej komisie 

a oponentov  

12. Oponentské posudky  

13. Návrh na vymenovanie uchádzača v za profesora v študijnom odbore – vyhodnotenie 

vypracované inauguračnou komisiou  

14. Kópia správy o zverejnení konania inauguračnej prednášky z dennej tlače 

15. Výpis zo záznamu VR fakulty, resp. VŠ k návrhu na vymenovanie za profesora 

(výsledok tajného hlasovania) 

16.  Výpis zo záznamu VR VŠ k návrhu na vymenovanie za profesora  

 


