
Univerzi ta  Komenského v  Brat i s lave  

Farmaceut ická  fakul ta  

 

 

        

 

 
Rokovací poriadok Vedeckej rady 

Farmaceutickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave 

 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

Júl 2013



 2

 
                                                ROKOVACÍ  PORIADOK  

Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
ktorý  podľa § 30 ods. 1 písm. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) schválila Vedecká rada Farmaceutickej 
fakulty Univerzity Komenského (ďalej len VR FaF UK) uznesením zo dňa 02.07.2013 

 
Čl. 1 

Postavenie a zloženie Vedeckej rady 
 
(1) Vedecká  rada  je  orgánom  akademickej  samosprávy  Farmaceutickej fakulty Univerzity  
Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta“). 

 

(2) Podrobnosti o zložení a pôsobnosti vedeckej rady  sú upravené v §§ 24, 29, 30, 54, 63 a 79  
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o vysokých školách“), v Štatúte FaF UK, vo vyhláške MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o 
postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor a vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 
 
(3) Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva dekan po schválení Akademickým senátom 
FaF UK. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.  
 

(4) Členmi vedeckej  rady z titulu funkcie sú: 
      a) dekan fakulty, 
      b) prodekani fakulty 
       
(5) Ďalší členovia vedeckej rady sú vymenovaní z radov učiteľov a vedeckých pracovníkov 
FaF UK, ako aj ďalších významných odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce FaF 
UK. Počet ďalších odborníkov, ktorí nie sú členmi akademickej obce Univerzity Komenského 
nesmie byť menší ako jedna štvrtina a nesmie  presiahnuť jednu tretinu z celkového počtu 
členov vedeckej rady. Členstvo vo VR FaF UK je čestné a nezastupiteľné. 
 
 
(6) Členstvo vo VR FaF UK zaniká: 
      a) uplynutím funkčnoho obdobia člena, 
      b) vzdaním sa fubnkcie člena; fuunkcia člena zaniká dňom doručenia písomného       
      oznámenia člena VR FaF UK dekanovi o vzdaní sa členstva vo VR FaF UK 
      c) odvolaním člena, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na  
      právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo ak  
      dlhšie ako 3 mesiace nemôže vykonávať svoju funkciu; funkcia člena zaniká dňom  
      nasledujúcim po dni, keď Akademický senát fakulty schválil návrh dekana na  
      odvolanie člena VR FaF UK, 
      d) zánikom funkcie, s ktorou sa spája, 
      e) úmrtím člena. 
  
 

   (7) Predsedom vedeckej rady je dekan fakulty (ďalej len „predseda“). Predsedu v jeho       
  neprítomnosti zastupuje ním určený prodekan. 
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Čl. 2 

Pôsobnosť vedeckej rady 
 

 (1) Vedecká rada fakulty 

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) prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na 
rokovanie vedeckej rady o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia 
študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3), 

e) schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium (§ 54 ods. 4), 

f) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského kritériá na habilitácie 
docentov a kritériá na vymenovanie profesorov, 

g) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku, prerokúva a odporúča 
dekanovi fakulty návrhy zloženia komisií a oponentov habilitačného konania a 
konania na vymenovanie za profesora a tému habilitačnej alebo inauguračnej 
prednášky,  prerokúva návrhy na udelenie titulu "docent" a rozhoduje o ich výsledku v 
študijných odboroch, v ktorých fakulta uskutočňuje študijné programy 

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

i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského všeobecné kritériá na 
obsadzovanie miest profesorov a docentov na fakulte, 

j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte, 

k) prerokúva a predkladá Vedeckej rade Univerzity Komenského návrhy dekana na 
obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79), 

l) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady 
fakulty, 

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

n) schvaľuje návrhy dekana na členov Gestorskej rady rigorózneho konania, 
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o) prerokúva a schvaľuje návrh garanta akreditovaného študijného programu 
v študijnom odbore doktorandského štúdia na zloženie odborovej komisie, schválený 
návrh predkladá dekanovi, 

p)  prerokúva, schvaľuje hlasovaním a predkladá predsedovi VR UK schválené návrhy      
na udelenie titulu "doctor honoris causa" (skratka "Dr.h.c."), 

r) prerokúva, schvaľuje hlasovaním a predkladá predsedovi VR UK schválené návrhy 
na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ podľa §78 zákona o vysokých školách. 

 
(2) Vedecká rada rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady. 
 
 
Čl. 3 
Organizácia činnosti a zasadnutia vedeckej rady 
 
   (1) Vedecká rada sa riadi vo svojej činnosti časovým a tematickým plánom, ktorý schvaľuje 
na prvom rokovaní každého akademického roka alebo na prvom zasadnutí po jej vymenovaní 
dekanom. Vedecká rada zasadá najmenej štyrikrát za rok. Okrem pravidelných zasadnutí 
podľa časového plánu musí predseda VR FaF UK zvolať jej zasadnutie aj v prípade, keď o to 
písomne požiada najmenej 2/3 všetkých členov. 
 

   (2) Predseda vedeckej rady stanovuje program rokovania vedeckej rady,  zvoláva a riadi jej 
zasadnutia. Vedením zasadnutia vedeckej rady alebo časti jej zasadania môže dekan poveriť 
prodekana fakulty.  
 

   (3) Rokovanie vedeckej rady je neverejné. Predseda môže podľa potreby na celé rokovanie 
alebo na jeho časť pozvať aj osoby, ktoré nie sú členmi vedeckej rady.  
 

   (4) Vedecká rada rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré jej členom 
zasiela Referát vedecko-výskumnej činnosti dekanátu FaF UK najneskôr dva dni pred 
určeným termínom zasadnutia vedeckej rady.  
    
   (5) Účasť na zasadaní VR FaF UK patrí medzi základné povinnosti jej člena. Ak sa člen VR 
FaF UK nemôže zúčastniť na jej zasadaní zo závažných dôvodov, je povinný vopred písomne 
požiadať predsedu VR FaF UK o ospravedlnenie neúčasti. 
 

  (6) Členovia vedeckej rady môžu na začiatku jej zasadnutia predkladať návrhy na zmenu a 
doplnenie programu rokovania. Vedecká rada hlasuje o ich prijatí. Na začiatku rokovania 
môžu členovia VR FaF UK predsedovi predkladať návrhy na zmenu a doplnenie programu. 
Zmenu programu musí schváliť nadpolovičná väčšina prítomných členov VR FaF UK. 
 
 

   (7) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná dvojtretinová 
väčšina jej členov. Na platné uznesenie vedeckej rady treba súhlas nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov VR. O personálnych otázkach sa hlasuje tajným spôsobom. 
 

   (8) Vedecká rada fakulty je vo veciach vymenúvania docentov a profesorov schopná   
uznášať sa, ak sú prítomné dve tretiny jej členov. Na schválenie návrhu na vymenovanie za 
docenta alebo na vymenovanie za profesora alebo návrhu na udelenie titulu "doctor honoris 
causa" alebo  návrhu na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“  sa vyžaduje v tajnom 
hlasovaní súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady fakulty. Na schválenie 
návrhu na obsadenie miest hosťujúcich profesorov je v tajnom hlasovaní potrebný súhlas 
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štvorpätinovej väčšiny prítomných členov VR FaF UK a nadpolovičnej väčšiny prítomných 
členov VR FaF UK k iným návrhom. 
 
   (9) V odôvodnených prípadoch, kde sa nevyžaduje tajné hlasovanie, môže predseda VR FaF 
UK dať súhlas k hlasovaniu per rollam. 
 

  (10) O rokovaní a výsledkoch rozhodovania vedeckej rady sa vyhotovuje písomný záznam 
(zápisnica). Zápisnica sa zasiela rektorovi UK, predsedovi AS fakulty, členom vedeckej rady 
a Referátu vedecko-výskumnej činnosti dekanátu FaF UK. V zápisnici sa uvedú len tie 
prednesené diskusné príspevky, ktoré budú predložené písomnou formou predsedovi VR FaF 
UK do 5 dní po zasadnutí. 
 
  (11) Na rokovanie vo veci podľa čl. 2 písm. g) tohto  poriadku sa prizýva predseda 
habilitačnej komisie alebo ním poverený člen tejto komisie. Na rokovanie vo veci podľa čl. 2 
písm. h) tohto poriadku sa prizýva predseda inauguračnej komisie, resp. ním poverený člen 
tejto komisie. Na rokovanie vo veciach podľa čl. 2 písm. g) alebo h) tohto poriadku v prípade, 
ak je uchádzač z inej fakulty UK alebo z inej vysokej školy, prizýva sa k prerokovaniu návrhu 
aj zástupca vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. 
 
 
 

 
Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
   (1) Organizačno-administratívne  práce  spojené  s činnosťou  vedeckej  rady  vykonáva 
Referát vedecko-výskumnej činnosti dekanátu FaF UK. 
 

   (2) Návrhy podľa § 30 zákona  o  vysokých  školách  sa  predkladajú predsedovi v určenej 
forme a v stanovenom počte, najneskôr 21 dní pred termínom zasadnutia vedeckej rady. 
Rozhodujúci je dátum prezentačnej pečiatky podateľne fakulty.  
 

   (3) Na prerokovanie  niektorých  otázok  vo  svojej  pôsobnosti  si  vedecká  rada  môže 
zriaďovať komisie ako svoje poradné orgány. Členmi komisií vedeckej rady môžu byť aj 
odborníci, ktorí nie sú jej členmi. Predsedom komisie je vždy člen vedeckej rady FaF UK.  
 

   (4) Predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady kontroluje plnenie rozhodnutí a úloh 
vedeckej rady. Predseda alebo iný ním poverený člen VR FaF UK kontroluje na začiatku 
každého zasadnutia plnenie jednotlivých predchádzajúcich uznesení. 
 
 

   (5) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť schválením vo Vedeckej rade FaF UK dňa 
2. júla 2013 a jeho prijatím stráca platnosť doterajší Rokovací poriadok VR FaF UK zo dňa 6. 
decembra 2005.  
 
   (6) Proti rozhodnutiam VR FaF UK sa nemožno odvolať. Na jej rozhodovanie sa 
nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 2.7.2013    Doc.  PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., 
                                  dekan FaF UK 


