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Rokovací poriadok Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky (ďalej len „rokovací poriadok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského 

v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), 

vydaný podľa § 33 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

Tento rokovací poriadok upravuje prípravu a zvolávanie zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK (ďalej len 

„vedecká rada“), priebeh rokovania, spôsob prijímania uznesení vedeckej rady, organizačno-technické 

zabezpečenie činnosti vedeckej rady, ako aj ďalšie pravidlá, upravujúce organizáciu a činnosť 

vedeckej rady. Rokovací poriadok je záväzný pre členov vedeckej rady, členov poradných orgánov 

vedeckej rady a hostí prítomných na zasadnutiach vedeckej rady a jej poradných orgánov. 

Čl. 1 

Pôsobnosť vedeckej rady  

(1) Postavenie a pôsobnosť vedeckej rady, práva a povinnosti členov vedeckej rady sú určené § 30, 

§ 54 ods. 4 a § 63 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z., čl. 28 štatútu fakulty, vyhláškou Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov a vnútorným 

predpisom č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho 

konania za profesora na UK v znení dodatku č. 1. 

(2) Vedecká rada najmä 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UK, 

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, 

c) schvaľuje na návrh dekana vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na fakulte, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach a rigoróznych 

skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte, 

e) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium, 

f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK kritériá na získanie titulu docent a kritériá na 

získanie titulu profesor, 

g) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 

h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov, 

i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na fakulte, 

j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

k) prerokúva a navrhuje Vedeckej rade UK udelenie titulu „doctor honoris causa“ (v skratke 

„Dr.h.c.“), 

l) prerokúva a navrhuje Vedeckej rade UK udelenie čestného titulu „profesor emeritus“, 

m) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich 

profesorov, 

n) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady, 

o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo fakulty, 

p) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady. 
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Čl. 2 

Zloženie vedeckej rady 

(1) Vedecká rada má 35 členov. 

(2) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan 

fakulty (ďalej len „dekan“). Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.
1 

(3) Členom vedeckej rady z titulu svojej funkcie predsedu vedeckej rady je dekan. 

(4) Ďalšími členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac 

jednu tretinu členov vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce UK (ďalej len 

„externí členovia vedeckej rady“).
2
  

(5) Návrhy kandidátov na interných členov vedeckej rady z radov členov akademickej obce UK 

a externých členov vedeckej rady predkladajú jednotlivé odborné sekcie. Dekan nie je predloženými 

návrhmi kandidátov na interných členov a externých členov vedeckej rady viazaný. 

(6) Výkon funkcie člena vedeckej rady je nezastupiteľný.  

Čl. 3 

Orgány vedeckej rady 

(1) Orgánmi vedeckej rady sú 

a) predseda vedeckej rady, 

b) podpredseda vedeckej rady, 

c) odborné sekcie matematická, fyzikálna a informatická. 

(2) Predsedom vedeckej rady je z titulu svojej funkcie dekan.
3 

(3) Predseda vedeckej rady najmä 

a) zastupuje vedeckú radu navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi akademickej 

samosprávy fakulty, vedúcimi zamestnancami fakulty, orgánmi akademickej samosprávy UK 

a jej fakúlt, 

b) zvoláva a vedie zasadnutia vedeckej rady, 

c) podpisuje zápisnice zo zasadnutí vedeckej rady,  

d) podpisuje uznesenia a iné písomnosti z činnosti vedeckej rady, 

e) predkladá príslušné návrhy schválené vedeckou radou predsedovi Vedeckej rady UK. 

(4) Podpredsedom vedeckej rady je z titulu svojej funkcie prodekan pre vedu, výskum a zahraničné 

vzťahy, ktorý zastupuje predsedu vedeckej rady v plnení úloh, ktorými ho poverí. Zodpovedá za 

organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti vedeckej rady.  

(5) Odborné sekcie sú poradnými orgánmi dekana a vedeckej rady v záležitostiach príslušného 

odboru. Postavenie a pôsobnosť odborných sekcií upravuje organizačný poriadok fakulty.
4 

                                                 
1
 § 29 ods. 1 zákona o vysokých školách. 

2
 § 29 ods. 2 zákona o vysokých školách. 

3
 § 29 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

4
 Čl. 25 Organizačného poriadku FMFI UK. 
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(6) Odborné sekcie ako poradné orgány vedeckej rady najmä 

a) preskúmavajú splnenie kritérií a náležitostí žiadostí o udelenie titulu docent a žiadostí 

o vymenovanie za profesora podľa Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na FMFI UK; pri návrhoch na začatie konaní v 

didaktických odboroch fyzika, resp. informatika, sa vyjadruje príslušná sekcia fyziky, resp. 

informatiky, 

b) predkladajú vedeckej rade návrhy na začatie habilitačných a vymenúvacích konaní, 

návrh na vymenovanie predsedu komisie a prerokovávajú návrhy na zloženie 

habilitačných komisií a inauguračných komisií a návrhy na vymenovanie oponentov 

c) odporúčajú vedeckej rade témy habilitačných prednášok. 

Čl. 4 

Príprava a  zvolávanie zasadnutí vedeckej rady 

(1) Vedecká rada sa riadi vo svojej činnosti rámcovým plánom činnosti, ktorý schvaľuje predseda 

vedeckej rady. Zasadnutia vedeckej rady sa konajú spravidla štyrikrát za akademický rok. 

(2) Návrh programu zasadnutia vedeckej rady pripravuje a predsedovi vedeckej rady predkladá na 

schválenie prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy. 

(3) Zasadnutia vedeckej rady zvoláva predseda vedeckej rady. Zasadnutia vedeckej rady sa zvolávajú 

pozvánkou. V pozvánke sa určí termín, miesto a program zasadnutia.  

(4) Pozvánka sa členom vedeckej rady doručuje v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej 

pošty najmenej päť dní pred dňom konania zasadnutia. Materiály predkladané k jednotlivým 

bodom programu zasadnutia sa zverejňujú na neverejnej časti webového sídla fakulty.  

(5) V zvlášť odôvodnených prípadoch môže predseda vedeckej rady zvolať mimoriadne zasadnutie 

vedeckej rady. Predseda vedeckej rady zvolá mimoriadne zasadnutie vedeckej rady aj vtedy, ak 

o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov vedeckej rady. Na spôsob zvolania 

mimoriadneho zasadnutia vedeckej rady a lehotu na doručenie pozvánky sa odsek 4 nevzťahuje. 

(6) Predseda vedeckej rady a vedecká rada sú oprávnení pozvať na zasadnutie vedeckej rady alebo 

niektorej jeho časti ďalšie osoby (ďalej len „pozvaný hosť“), ktoré majú možnosť vyjadriť sa 

k prerokúvanej záležitosti. 

(7) Zasadnutie vedeckej rady je neverejné, s výnimkou účasti 

a) pozvaných hostí na zasadnutí vedeckej rady, 

b) verejnosti na prednáškach a obhajobách v rámci habilitačných konaní a inauguračných konaní, 

c) členov akademickej obce fakulty a verejnosti na zasadnutiach vedeckej rady pri slávnostných 

príležitostiach alebo významných výročiach fakulty. 

(8) Účasť člena vedeckej rady na zasadnutí vedeckej rady je jeho povinnosťou a člen vedeckej rady ju 

potvrdzuje svojím podpisom na prezenčnej listine. Neúčasť na zasadnutí člen vedeckej rady 

ospravedlňuje vopred predsedovi vedeckej rady prostredníctvom referátu vedy a výskumu 

dekanátu fakulty (ďalej len „referát vedy a výskumu“), inak sa jeho neúčasť považuje za 

neospravedlnenú. Ospravedlnený člen vedeckej rady môže predsedovi vedeckej rady doručiť 

svoje písomné stanovisko k jednotlivým bodom programu zasadnutia a požiadať ho, aby na 

zasadnutí vedeckej rady bolo jeho stanovisko prednesené. 
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Čl. 5 

Rokovanie vedeckej rady 

(1) Zasadnutie vedeckej rady vedie predseda vedeckej rady. Vedením zasadnutia vedeckej rady alebo 

niektorej jeho časti môže predseda vedeckej rady poveriť podpredsedu vedeckej rady. 

(2) Vedecká rada rokuje podľa programu uvedeného v pozvánke na zasadnutie vedeckej rady. Návrhy 

na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia môžu členovia vedeckej rady predkladať počas 

otvorenia zasadnutia.  

(3) Po otvorení zasadnutia predseda vedeckej rady informuje o relevantných uzneseniach Vedeckej 

rady UK vzťahujúcich sa na činnosť vedeckej rady. 

(4) Rokovanie o bode programu sa začína prednesením úvodného slova predkladateľa materiálu, 

pokračuje diskusiou a končí hlasovaním, vrátane hlasovania o prípadných pozmeňujúcich 

návrhoch k návrhu uznesenia a hlasovania o návrhu uznesenia. 

(5) Predsedajúci udeľuje slovo členom vedeckej rady a pozvaným hosťom spravidla v poradí, v akom 

sa prihlásili do diskusie. Vystúpenie účastníka zasadnutia v diskusii je vecné a stručné. Každý 

účastník zasadnutia má právo vyjadriť sa ku všetkým aspektom prerokovávanej veci. V prípade 

časovej tiesne môže predsedajúci so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných členov vedeckej 

rady určiť maximálnu dĺžku diskusných príspevkov. 

(6) Po skončení diskusie predsedajúci prednesie návrh uznesenia a následne vyzve členov vedeckej 

rady na verejné alebo tajné hlasovanie.  

(7) Vedecká rada rozhoduje tajným hlasovaním o
5 

a) návrhoch na udelenie titulu „docent“, 

b) návrhoch k predkladaniu návrhu Vedeckej rade UK na vymenovanie profesora, 

c) návrhoch k predkladaniu návrhu Vedeckej rade UK na obsadenie funkcie hosťujúceho 

profesora,  

d) ďalších otázkach, ak o to požiada člen vedeckej rady a vedecká rada verejným hlasovaním 

návrh na uskutočnenie tajného hlasovania schváli nadpolovičnou väčšinou prítomných členov 

vedeckej rady. 

(8) Tajné hlasovanie sa vykonáva použitím hlasovacích lístkov. Priebeh tajného hlasovania riadia 

dvaja skrutátori, ktorých určuje predsedajúci na začiatku zasadnutia vedeckej rady spravidla pre 

celé zasadnutie vedeckej rady. Pri tajnom hlasovaní sa za počet prítomných členov vedeckej rady 

považuje počet odovzdaných hlasovacích lístkov. 

(9) Vedecká rada je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí vedeckej rady prítomná dvojtretinová 

väčšina všetkých jej členov.  

(10) Na prijatie platného uznesenia vedeckej rady je potrebný súhlas 

a) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady k návrhu na udelenie titulu „docent“,
6 
 

k návrhu Vedeckej rade UK na vymenovanie profesora,
7 

 k predkladaniu návrhu Vedeckej 

                                                 
5
 Čl. 29 ods. 5 Štatútu FMFI UK. 

6
 § 2 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. 
7
 § 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. 
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rade UK na udelenie titulov ,,profesor emeritus‘‘ a ,,doctor honoris causa‘‘, k predkladaniu 

návrhu Vedeckej rade UK na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora, 

b) nadpolovičnej väčšiny prítomných členov vedeckej rady k iným návrhom. 

(11) Ak uchádzač neuspeje v habilitačnom konaní alebo inauguračnom konaní, môže opätovne 

predložiť žiadosť o udelenie titulu docent alebo žiadosť o vymenovanie za profesora predsedovi 

vedeckej rady najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa rozhodnutia vedeckej rady.
8 

(12) V mimoriadne odôvodnených prípadoch, kde sa nevyžaduje tajné hlasovanie alebo sa 

nepredpokladá rozsiahlejšia diskusia k danej problematike, predseda vedeckej rady môže dať 

súhlas k hlasovaniu vedeckej rady spôsobom per rollam. 

Čl. 6 

Zápisnica zo zasadnutia vedeckej rady 

(1) Z každého zasadnutia vedeckej rady sa vyhotovuje zápisnica. Za zhotovenie zápisnice zodpovedá 

prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy. Zápisnice overuje a podpisuje predseda 

vedeckej rady. Zápisnice sa ukladajú na referáte vedy a výskumu. 

(2) Zápisnica obsahuje miesto a termín zasadnutia vedeckej rady, mená, priezviská a tituly 

prítomných členov vedeckej rady, ospravedlnených členov vedeckej rady a neospravedlnených 

členov vedeckej rady, program zasadnutia vedeckej rady, stručný opis priebehu rokovania 

k jednotlivým bodom programu, úplné znenie každého prijatého uznesenia a číselný výsledok ku 

každému návrhu uznesenia a každému inému návrhu, o ktorom sa počas zasadnutia hlasovalo. 

Prílohami zápisnice sú materiály schválené vedeckou radou na zasadnutí. 

(3) Zápisnica sa doručuje v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty všetkým 

členom vedeckej rady a pozvaným hosťom a zverejňuje sa na webovom sídle fakulty najneskôr do 

14 dní odo dňa konania zasadnutia vedeckej rady. 

(4) Pripomienky k zápisnici možno vzniesť počas otvorenia najbližšieho nasledujúceho zasadnutia 

vedeckej rady. 

Čl. 7 

Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti vedeckej rady 

(1) Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti vedeckej rady vykonáva referát vedy 

a výskumu. 

(2) Náklady na činnosť vedeckej rady hradí fakulta zo svojho rozpočtu. 

(3) Písomnosti vzniknuté pri činnosti vedeckej rady sa v listinnej podobe a elektronickej podobe 

archivujú v súlade s osobitným vnútorným predpisom UK.
9
 Za vedenie registratúry vedeckej rady 

zodpovedá referát vedy a výskumu.  

                                                 
8
 Podľa § 2 ods. 2 a § 5 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 

neskorších predpisov rokovací poriadok vedeckej rady určuje lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti 

o priznanie titulu docent alebo priznanie titulu profesor. 
9
 Vnútorný predpis UK č. 1/2006 - Smernica rektora UK Registratúrny poriadok a Registratúrny plán. 
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Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa zrušuje rokovací poriadok vedeckej 

rady zo dňa 12. decembra 2005. 

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia vedeckou radou. 

  

 

 

 

 prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 dekan FMFI UK 

 


