
 

Univerzita Komenského v Bratislave  

Prírodovedecká fakulta 

Mlynská dolina 

Ilkovičova 6 

CH1 – 112  

842 15 Bratislava 4 

Dekanát 

Oddelenie vedeckovýskumnej 

činnosti a DŠ 

 

 

Mgr. Mária Šimuneková, PhD.  

+421 2 9014 9300 

prif.vvp@uniba.sk  

www.uniba.sk 

 

Vážený pán 

Mgr. Michal MARTINKA, PhD. 
Katedra fyziológie rastlín PríF UK 
Mlynská dolina 
842 15  Bratislava  
 

 
Váš list číslo/zo dňa 
 
 

      Naše číslo 
23/VEDA/2022 
 

             Vybavuje/linka 
Mgr. Mária Šimuneková, PhD./ 
             02-90149300 

        Miesto a dátum odoslania 
            Bratislava, 02.02.2022 

 

Vec: Rozhodnutie Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK  
 

 Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 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 ods. 3 a 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
prerokovala na svojom online zasadnutí dňa 26. 01. 2022 návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu 
docent Mgr. Michalovi MARTINKOVI, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„Fyziológia rastlín“ a tajným hlasovaním rozhodla nasledovne: 
 

ROZHODNUTIE 
 

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UK schvaľuje návrh habilitačnej komisie na udelenie 
Mgr. Michalovi MARTINKOVI, PhD. vedecko-pedagogického titulu docent v odbore Fyziológia 
rastlín. 

Odôvodnenie 
 

Na schválenie návrhu na vymenovanie za docenta sa vyžaduje prítomnosť minimálne dvoch 
tretín členov VR a súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR PríF UK vyjadrený v tajnom 
hlasovaní. Pri hlasovaní o návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Mgr. Michalovi 
MARTINKOVI, PhD. v odbore Fyziológia rastlín sa VR PríF UK vyjadrila nasledovne: z 34-člennej VR 
PríF UK bolo prihlásených 32 členov oprávnených hlasovať, hlasovania sa zúčastnilo 32 členov, z nich 
bolo odovzdaných 26 kladných hlasov, 0 záporných hlasov a 2 členovia VR sa zdržali hlasovania.    
 

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 nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
Rozhodnutie VR PríF UK je právoplatné a proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 
 
 
 

S pozdravom, 
 

                  prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 
                         dekan fakulty a predseda VR PríF UK 

 


