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VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 41/2013 

 

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE 
 

 

 

Vnútorný predpis JLF UK v Martine vydaný podľa 

§ 33 ods. 2  písm. e) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a schválený podľa § 30 ods. 1 písm. k) citovaného zákona  

Vedeckou radou JLF UK v Martine dňa 12. decembra 2013. 
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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení Vedeckou radou 

JLF UK dňa 12. decembra 2013 vydávam tento Rokovací poriadok Vedeckej rady JLF UK, 

ktorý je v zmysle § 33 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorným predpisom 

JLF UK. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Postavenie, pôsobnosť, práva a povinnosti a zloženie Vedeckej rady JLF UK sú určené 

Zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. a Štatútom JLF UK, v prípade habilitačného 

konania o udelenie titulu docent, vymenúvacieho konania za profesora aj ďalšími 

príslušnými právnymi predpismi a vyhláškami.  

2. Vedecká rada JLF UK je orgánom akademickej samosprávy JLF UK. 

3. Predsedom Vedeckej rady JLF UK je dekan JLF UK. 

 

 Čl. 2  

Členstvo vo Vedeckej rade JLF UK  

1. Členov Vedeckej rady JLF UK vymenúva a odvoláva dekan JLF UK so súhlasom 

Akademického senátu JLF UK. 

2. Členmi Vedeckej rady JLF UK sú významní odborníci akademickej obce JLF UK, 

resp. Univerzity Komenského v Bratislave a z titulu funkcie aj prodekani JLF UK a 

riaditeľ UNM. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov Vedeckej rady 

JLF UK tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

3. Funkčné obdobie členov Vedeckej rady JLF UK je štvorročné. 

4. Funkcia člena Vedeckej rady je čestná a jej výkon je nezastupiteľný. 

 

Čl. 3 

Pôsobnosť Vedeckej rady JLF UK 

 Vedecká rada podľa § 30 ods. 1 a ods. 2 zákona o vysokých školách a súvisiacich 

osobitných predpisov: 

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

Univerzity Komenského, 

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie 

vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia 

študentov určených študentskou časťou senátu fakulty, 
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d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na fakulte, schvaľuje školiteľov na doktorandské 

štúdium,  

e) schvaľuje menovanie členov odborových komisií v študijných odboroch 

doktorandského štúdia, v ktorých sa na fakulte uskutočňujú príslušné študijné 

programy, 

f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského (ďalej len „VR UK“) 

kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, 

g) schvaľuje návrhy zloženia komisií a oponentov habilitačného konania a konania na 

vymenovanie za profesora, 

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

i) prerokúva a predkladá  VR UK návrhy na vymenovanie profesorov, 

j) prerokúva a predkladá VR UK všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na fakulte, 

k) prerokúva a predkladá VR UK konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

l) prerokúva a predkladá VR UK návrhy dekana fakulty na obsadenie funkcií 

hosťujúcich profesorov, 

m) prerokúva a predkladá VR UK návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa“ 

(skratka Dr.h.c.) významným domácim aj zahraničným osobnostiam, 

n) prerokúva a predkladá VR UK návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“, 

o) schvaľuje na návrh predsedu VR JLF UK jej rokovací poriadok, 

p) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo JLF UK, 

q) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR JLF UK alebo o otázkach, na 

ktorých sa uznesie. 

 

Čl. 4 

Organizácia zasadania VR JLF UK 

1. Zasadanie Vedeckej rady JLF UK zvoláva jej predseda.  

2. Program zasadania Vedeckej rady JLF UK pripravuje a predsedovi Vedeckej rady JLF 

UK predkladá na schválenie prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť.  

3. Zasadanie Vedeckej rady JLF UK sa zvoláva elektronickou pozvánkou, pričom 

pozvánku s programom a podkladové materiály k rokovaniu musia členovia Vedeckej 

rady JLF UK elektronickou poštou obdržať najneskôr dva dni pred termínom 

zasadania.  

4. V zvlášť odôvodnených prípadoch môže predseda Vedeckej rady JLF UK zvolať 

mimoriadne zasadanie Vedeckej rady JLF UK aj inak, než písomne. Na takto zvolané 

mimoriadne zasadanie sa nevzťahuje ods. 3. 

5. Predseda Vedeckej rady JLF UK a Vedecká rada JLF UK sú oprávnení pozvať na 

zasadanie Vedeckej rady JLF UK alebo niektorej jeho časti ďalšie osoby, ktoré majú 

možnosť vyjadriť sa k prerokúvanej záležitosti. 
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6. Zasadanie Vedeckej rady JLF UK je neverejné, s výnimkou účasti ďalších osôb na 

prednáškach a obhajobách v rámci habilitačných a vymenúvacích konaní. 

7. Účasť na zasadaní Vedeckej rady JLF UK patrí medzi základné povinnosti jej člena. 

Ak sa člen Vedeckej rady JLF UK nemôže zúčastniť zasadania zo závažných 

dôvodov, je povinný vopred písomne požiadať predsedu Vedeckej rady JLF UK o 

ospravedlnenie neúčasti. Písomné ospravedlnenia sa evidujú na Referáte pre vedecko-

výskumnú činnosť. 

 

Čl. 5 

Rokovanie Vedeckej rady JLF UK 

1. Rokovanie Vedeckej rady JLF UK otvára, vedie a vyhlasuje za ukončené predseda. 

Vedením zasadania alebo niektorej jeho časti môže poveriť niektorého z prodekanov, 

spravidla prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť. 

2. Prerokovanie jednotlivých bodov programu sa riadi podľa ods. 1. Začína sa 

prednesením predkladacej správy, pokračuje diskusiou a končí hlasovaním, vrátane 

hlasovania o prípadných pozmeňujúcich návrhoch, resp. prijatím uznesenia.  

3. V diskusii sa udeľuje členom Vedeckej rady JLF UK a prizvaným hosťom slovo v tom 

poradí, v akom sa do nej prihlásili. Diskusné príspevky musia byť zamerané k 

príslušnému prejednávanému bodu programu zasadania, v opačnom prípade môže 

predseda odňať diskutujúcemu slovo.  

4. Predseda Vedeckej rady JLF UK musí umožniť vystúpiť v diskusii všetkým 

oprávneným účastníkom, ktorí o to požiadajú, v prípade časovej tiesne môže  určiť 

časové obmedzenie jedného diskusného vystúpenia. 

5. Po skončení diskusie predseda Vedeckej rady JLF UK riadi hlasovanie o uznesení, 

pričom Vedecká rada JLF UK sa uznáša verejným, alebo tajným hlasovaním. Právo 

hlasovať má len člen Vedeckej rady JLF UK. 

6. VR JLF UK je schopná uznášať sa, ak je na zasadnutí prítomná dvojtretinová väčšina 

jej členov. Na platné uznesenie VR JLF UK je potrebný súhlas:  

a) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR JLF UK k návrhu o udelenie titulu 

docent v tajnom hlasovaní, 

b) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR JLF UK k predkladaniu návrhu VR 

UK   na vymenovanie za profesora v tajnom hlasovaní, 

c) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR JLF UK k predkladaniu návrhu VR 

UK na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ v tajnom hlasovaní, 

d) nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR JLF UK k  predkladaniu návrhu 

Vedeckej rade UK na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora v tajnom 

hlasovaní, 

e) nadpolovičnej väčšiny prítomných členov k iným návrhom. 

7. V mimoriadne odôvodnených prípadoch, kde sa nevyžaduje tajné hlasovanie alebo sa 

nepredpokladá rozsiahlejšia diskusia k danej problematike, predseda VR JLF UK 

môže dať súhlas k hlasovaniu per rollam. 
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Čl. 6 

Dokumentácia zo zasadania Vedeckej rady JLF UK 

1. Členovia Vedeckej rady JLF UK a pozvaní hostia sa zapisujú do prezenčnej listiny, 

z priebehu zasadania sa zhotovuje zvukový záznam. Prezenčnú listinu a záznam je 

povinný zabezpečiť predseda Vedeckej rady JLF UK. 

2. Zo záznamu zasadania VR JLF UK sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú je povinný 

zabezpečiť prodekan pre vedecko–výskumnú činnosť. Zápisnicu predkladá predsedovi 

Vedeckej rady JLF UK, ktorý potvrdzuje jej správnosť podpisom. 

3. Zápisnica obsahuje miesto a dátum zasadania Vedeckej rady JLF UK, mená 

prítomných členov, mená ospravedlnených a neospravedlnených členov, meno 

predsedajúceho, program zasadania, záznam priebehu prejednávania jednotlivých 

bodov, výsledky hlasovania, resp. prijaté uznesenia.  

4. Za zverejnenie zápisnice zo zasadania Vedeckej rady JLF UK najneskôr do 14 dní  od 

zasadania je zodpovedný predseda Vedeckej rady JLF UK, pričom zápisnica sa:   

a) uverejňuje na webovej stránke JLF UK, 

b) elektronicky zasiela členom Vedeckej rady JLF UK.  

5. Zápisnice zo zasadania Vedeckej rady JLF UK a prezenčné listiny sa zakladajú na 

Referáte pre vedecko-výskumnú činnosť.   

6. Pripomienky k zápisnici možno vzniesť počas otvorenia nasledujúceho zasadania 

Vedeckej rady JLF UK. 

 

Čl. 7 

Organizačné a administratívne zabezpečenie zasadania VR JLF UK 

1. Organizačné a administratívne zabezpečenie činnosti Vedeckej rady JLF UK 

vykonáva Referát pre vedecko–výskumnú činnosť. 

2. Náklady na činnosť Vedeckej rady JLF UK hradí JLF UK zo svojho rozpočtu. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrhy podľa § 30 ods.1 a 2 zákona sa predkladajú predsedovi VR JLF UK najneskôr 

21 dní pred termínom zasadnutia VR JLF UK. Rozhodujúci je dátum pečiatky 

podateľne fakulty. 

2. V súlade s § 2 ods. 2 a § 5 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor, určuje sa lehota na prípadné opätovné predloženie žiadosti o priznanie 

titulu docent alebo priznanie titulu profesor. 

Ak uchádzač neuspeje v habilitačnom alebo vymenúvacom konaní, môže 

 opätovne predložiť žiadosť o udelenie titulu docent alebo žiadosť  o vymenovanie za 
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profesora predsedovi VR JLF UK najskôr po uplynutí jedného roka a najneskôr do 3 

rokov odo dňa rozhodnutia VR JLF UK.   

3. Navrhované zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Vedeckej rady JLF UK sa 

prerokúvajú a schvaľujú na zasadaní Vedeckej rady JLF UK.  

4. Tento Rokovací poriadok Vedeckej rady JLF UK nadobúda účinnosť schválením vo 

Vedeckej rade JLF UK dňa 12. decembra 2013. 

5. Ruší sa Rokovací poriadok VR JLF UK zo dňa 18. júna 2008. 

 

 

V Martine dňa 12. decembra 2013 

 

 

 

 

 

 prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r. 

dekan JLF UK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


