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Vec:

ROZHODNUTIE

Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave sa podľa § 30 ods. 1 písm. f)
Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 vyhl. MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na
svojom zasadnutí dňa 2. júla 2013 zaoberala návrhom habilitačnej komisie na Vaše
vymenovanie za docentku v odbore farmakológia a tajným hlasovaním rozhodla nasledovne:
Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave schvaľuje návrh na Vaše
vymenovanie za docentku v odbore 7.3.2. farmakológia.
Odôvodnenie
Vedecká rada fakulty zhodnotila návrh habilitačnej komisie a výsledok posudzovania
úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, obhajoby habilitačnej práce, pedagogickej,
vedeckej a publikačnej činnosti. V zmysle zásad Univerzity Komenského v Bratislave k vyhl.
MŠ SR č. 6/2005 Z. z. vo veci habilitácii docentov, ako i podľa čl. 3 ods. 7 Rokovacieho
poriadku Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave je vedecká rada schopná
uznášania, ak sú prítomné 2/3 jej členov a za návrh hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých
členov vedeckej rady. Pri tajnom hlasovaní o Vašom návrhu na vymenovanie za docentku
bolo prítomných 23 členov vedeckej rady z celkového počtu 27 členov s právom hlasovania.
Za návrh na vymenovanie hlasovalo 20 členov VR, 3 členovia boli proti. Hlasovaniu
predchádzala správa habilitačnej komisie s pozitívnym stanoviskom a diskusia, v ktorej
habilitačná komisia konštatovala, že spĺňate všetky kritériá stanovené štatútom FaF UK, ktoré
boli predložené Akreditačnej komisii vlády SR a korešpondujú s návrhom požiadaviek
MŠVVaŠ SR pre habilitácie.

Vzhľadom na to VR FaF UK rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto
rozhodnutia.
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 rozhodnutie podľa tohto zákona vo veci
habilitácií docentov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie
Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave je preto právoplatné a nie je možné sa
proti nemu odvolať, ani podať iný opravný prostriedok.
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