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V Bratislave, dňa 18.2.2016   
Vec: R o z hod n li tie  

Vedecká rada Univerzity Komenského sa podľa § 12 ods.l písm. g) zákona č,l31/2D02  

Z.z. o vysokých školách a o zmene ,t doplneni niekto idl zákonov v znení neskorších  

predpisova v súlade s ~ 5 ods.8 vynlášky Minister-tva školstva SR Č. (0/200'5 Z.z. o postupe  

viskavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent .a  

profesor zaoberala na svojom zasadnutí dňa j 5.2.20: ti návrhom Fakulty matematiky, fyziky  

ct ínfcrmatiky UK na vymenovanie doc. RJ--rDr. Daniely Uhríkovej, CSc. za profesorku  

v odbore fyzika a tajným hlasovaním prijala nasledovné  

r o z h o rl n II tie:  

Vedecká rada Univerzity Komenského schvaľuje návrh Fakulty matematiky, fyziky  

a informatiky UK na vymenovanie doc. RNDr. Daniely Uhríkovej, CSc. za profesorku  

v odbore fyzika.  

Odôvodnenie  

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 na vymenovanie doc. RNDr.  

Daniely Uhríkovej, CSc. za profesorku vodbore fyzika sa VR UK vyjadrila nasledovne: bolo  

odovzdaných 35 kladných hlasov, O záporných hlasov, O zdržaných hlas a Oneplatných  

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.  

prOfÁ~  
predseda VR UK rektor UK  

Na vedomie: Vedeckej rade FMFI UK  
 


