
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedecká rada Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave (ďalej len „Vedecká 

rada “) schválila dňa 13. júna 2019 v súlade s § 30 ods. 1 písm. k) 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 Vedeckej rady (ďalej len 

„Rokovací poriadok“):  

 

                                                                Čl. 1 

1. Za čl. 3 sa vkladá nový čl. 3a, ktorý znie: 

     

         

       Čl. 3a 

On-line rokovanie Vedeckej rady 

 (1) Rokovanie Vedeckej rady sa na základe rozhodnutia predsedu Vedeckej rady môže 

realizovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, ktoré umožňujú prenos 

zvuku a obrazu v reálnom čase (ďalej ako „on-line rokovanie“). Na online rokovanie sa 
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vzťahuje čl. 3, primerane, ak tento článok neustanovuje inak.  

(2) Verejnosť on-line rokovania sa technicky zabezpečuje tak, aby priebeh jeho konania 

mohol každý sledovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a so súhlasom 

predsedajúceho môže byť udelené slovo aj osobe, ktorá na to inak nie je oprávnená podľa čl. 

3, ak o to požiada na on-line rokovaní. Neverejnosť on-line rokovania sa technicky 

zabezpečuje tak, aby priebeh jeho konania mohol sledovať prostredníctvom prostriedkov 

elektronickej komunikácie ten, kto je podľa čl. 3, oprávnený zúčastniť sa aj na neverejnom 

rokovaní Vedeckej rady.  

(3) Bližšie informácie k realizácii on-line zasadnutia sú včas oznámené členom Vedeckej 

rady. Tieto informácie sa spravidla súčasne zverejnia aj na webovom sídle fakulty. 

 (4) Účasť osôb na online rokovaní zisťuje predseda Vedeckej rady alebo ním poverená osoba 

tak, že sleduje účasť prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, v prípade 

členov Vedeckej rady, ale aj iných osôb, najmä ak je to potrebné na zistenie 

uznášaniaschopnosti Vedeckej rady, môže byť účasť zisťovaná aj tak, že predseda Vedeckej 

rady alebo ním poverená osoba vyzve člena Vedeckej rady, aby svoju prítomnosť na on-line 

rokovaní potvrdil tak, že výslovne potvrdí svoju účasť na on-line rokovaní prostredníctvom 

zvuku alebo obrazu.  

(5) Hlasovanie na on-line rokovaní Vedeckej rady sa spravidla realizuje prostredníctvom 

elektronickej komunikácie a to vrátane tajných hlasovaní, pričom tajnosť hlasovania musí byť 

zabezpečená. Predseda Vedeckej rady môže rozhodnúť (a to aj konkludentne), že na on-line 

hlasovaní Vedeckej rady sa všetky hlasovania realizujú tajne. Hlasovanie na Vedeckej rade sa 

môže realizovať aj tak, že predseda Vedeckej rady alebo ním poverená osoba menovite vyzve 

postupne všetkých členov Vedeckej rady prítomných na online-rokovaní, aby hlasovali o 

návrhu uznesenia tak, že výslovne prejavia svoju vôľu hlasovať za návrh uznesenia, proti 

návrhu uznesenia, alebo sa zdržia hlasovania o návrhu uznesenia. Po tom, ako odhlasujú 

všetci členovia Vedeckej rady prítomní na online rokovaní, predseda Vedeckej rady alebo ním 

poverená osoba vyhlási výsledok hlasovania. Tajné hlasovania na Vedeckej rade môžu byť vo 

výnimočných prípadoch, najmä v prípade technických problémov, realizované aj 

prostredníctvom korešpondenčného hlasovania a to po rokovaní Vedeckej rady. 

 (6) Postup pri hlasovaní upravený v odseku 5 sa nemusí použiť, ak sa hlasuje o otázke 

výlučne procedurálneho charakteru, v tomto prípade môže predseda Vedeckej rady alebo ním 

poverená osoba vyhlásiť návrh uznesenia a vyzvať členov Vedeckej rady, aby výslovne 

prejavili svoju vôľu hlasovať proti návrhu uznesenia, alebo sa zdržať hlasovania o návrhu 

uznesenia. Na takéto hlasovanie sa musí členom Vedeckej rady poskytnúť primeraný čas. Ak 

takto člen Vedeckej rady nehlasuje proti návrhu uznesenia ani sa nezdrží hlasovania o návrhu 

uznesenia, platí, že hlasoval za návrh uznesenia, o tom musia byť členovia Vedeckej rady 

poučení pri vyhlásení hlasovania o návrhu uznesenia postupom podľa tohto odseku. Po 

ukončení hlasovania predseda Vedeckej rady alebo ním poverená osoba vyhlási výsledok 

hlasovania.  

(7) Tento článok sa primerane vzťahuje na realizáciu habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce ako aj na realizáciu inauguračnej prednášky. Habilitačná prednáška a 

obhajoba habilitačnej práce ako aj inauguračná prednáška môžu byť na fakulte realizované 

on-line spôsobom.  

2. V článku 5 sa za odsek 6 pripája nový odsek 7, ktorý znie: „ 



 3 

(7) Dodatok č. 1 k tomuto rokovaciemu poriadku bol schválený vo Vedeckej rade  LF UK                

dňa 8.10. 2020. Dodatok č. 1 k tomuto rokovaciemu poriadku nadobudol platnosť a účinnosť 

dňom schválenia.“ 

 

         

                                                                          prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS , v. r.                       

                                                                                 predseda Vedeckej rady LF UK 

                                                                                                               

 


