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Vec:   Rozhodnutie  
 
                               

                           Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa podľa § 30 ods.1 písm. g) 

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

v súlade s § 6 ods. 1  a ods.  3 Vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

prerokovala na svojom zasadnutí  dňa 29. septembra 2022  návrh inauguračnej komisie na 

udelenie titulu profesor v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

gynekológia a pôrodníctvo  a tajným hlasovaním prijala nasledovné 

 

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

 

                   Vedecká rada Lekárskej fakulty UK v Bratislave schvaľuje návrh na udelenie titulu 

profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo 
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                                                           O d ô v o d n e n i e 

 

                   Na udelenie súhlasu s návrhom na udelenie titulu profesor sa podľa čl. 3 ods. 10, 

písm. a) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK v Bratislave vyžaduje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK.  

Pri hlasovaní o návrhu na udelenie titulu profesor v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania gynekológia a pôrodníctvo  sa Vedecká rada Lekárskej fakulty UK 

v Bratislave vyjadrila nasledovne:  bolo odovzdaných  kladných hlasov - 38 , záporných 

hlasov -0,  neplatných – 0,  zdržali sa - 2.  Návrh získal súhlas  nadpolovičnej väčšiny 

všetkých  členov Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK.  

 

                                                                       P o u č e n i e 

 

             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 veciach konania na vymenovanie profesorov nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom 

konaní. 

             Rozhodnutie Vedeckej rady  Lekárskej fakulty UK v Bratislave je preto právoplatné 

a nie je možné sa voči nemu odvolať. 
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