
 

Materiály potrebné na začatie habilitačného konania 

 

Vážený uchádzač o udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického 

titulu docenta!  

 

Ďakujeme, že sa uchádzate o tento titul na Pedagogickej fakulte UK. Aby Vaša habilitácia 

prebehla hladko, prosíme Vás o efektívnu spoluprácu. Vaše materiály prejdú schvaľovaním vo 

viacerých etapách – bude ich posudzovať referent Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium, 

príslušný prodekan, predseda habilitačnej komisie, dekan, vedecká rada fakulty a rektor. Ak v 

niektorej z týchto etáp sa zistia nedostatky, materiál Vám bude vrátený. Všetky požadované 

materiály preto starostlivo vypracujte.  

Potrebné materiály:  

1. žiadosť o začatie habilitačného konania (podľa predlohy na web stránke) 

2. charakteristika uchádzača – 2x  (podľa predlohy na web stránke; rešpektujte vysvetlivky)  

3. zoznam publikačnej činnosti zostavený Akademickou knižnicou PdF UK – 2x 

(uchádzači mimo UK predkladajú  tento zoznam v zmysle vnútorného predpisu UK č. 13/2019 

ako výpis z oficiálnej databázy evidencie publikačnej činnosti univerzity na ktorej uchádzač 

pôsobí).  Zoznam sa v priebehu habilitačného konania nedopĺňa. 

V zmysle pokynov a vyhlášky č. 246/2019  §1 odsek 2f musí zoznam obsahovať aj zoznam 

pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, učebníc, 

učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov 

alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, 

prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké práce 

alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí. 

4. vyplnená tabuľka o plnení kritérií – 2 x (podľa predlohy na web stránke) 

5. habilitačná práca v odporúčanom rozsahu  maximálne 150 strán (v zmysle vnútorného  

   predpisu UK č. 2/2018) -4x. 

   Habilitačnú prácu je možné predložiť podľa  vyhlášky č. 246/2019  §1 odsek 3 ako:  

   a) monografiu, alebo 

   b) monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo 

   c) súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo 

   d) dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor      

       uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov. 

 

6. profesijný životopis s vlastnoručným podpisom (podľa predlohy na web stránke) 

7. osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa  

8. osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania III. stupňa (CSc., PhD., 

prípadne DrSc. )  

9. uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami fakúlt alebo súčastí UK, doložia navyše potvrdenie o 

pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická 

činnosť  

10. prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti podľa predlohy– podpísaný vedúcim katedry  

11. charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol vo  

svojom vednom odbore a ktoré si najviac cení  

 



12. stanovisko pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí, k začatiu habilitačného konania  

 

13. návrh 3 tém habilitačnej prednášky  

 

14. tézy habilitačnej prednášky (po schválení 1 z tém Vedeckou radou PdF UK) 

 

15. potvrdenie o zaplatení poplatku za habilitačné konanie (najneskôr pred konaním  

      habilitačnej prednášky) 

 

16. súhlas dotknutej osoby (tlačivo poskytne Oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium)  

       v zmysle predpisov GDPR. 

 

Všetky relevantné materiály je potrebné dodať aj v elektronickej podobe ( CD, alebo USB 

kľúč). 

V prípade, že habilitačná práca sa predkladá v inej podobe ako monografia, tak má obsahovať 

v zmysle vnútorného predpisu UK č. 2/2018 názov vysokej školy (Univerzita Komenského v 

Bratislave), názov fakulty (Pedagogická fakulta), názov diela (habilitačnej práce), podnázov 

habilitačnej práce (ak sa použil); meno, priezvisko a tituly autora; označenie habilitačná práca.  

Tieto údaje sa uvádzajú aj na titulnom liste, k nim treba ešte pridať názov študijného odboru, 

miesto a rok predloženia. 

 

Okrem tlačenej podoby je potrebné habilitačnú prácu zadať aj do Akademického informačného 

systému AIS (vo formáte PDF). AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi 

autorom a Slovenskou republikou (dve vyhotovenia) a medzi autorom a UK (dve vyhotovenia). 

Predmetom licenčnej zmluvy je udelenie súhlasu  na použitie diela.  

Na Pedagogickej fakulte UK zadávanie habilitačnej práce do AIS zabezpečuje OVDŠ 

v súčinnosti s uchádzačom. 

 

Protokoly o originalite habilitačnej práce zabezpečí jeden z oponentov, ktorého tým poveril 

predseda vedeckej rady (na Pedagogickej fakulte UK zabezpečí pracovník OVDŠ). 

 

Ak je autor (ako uchádzač v habilitačnom konaní) v právnom vzťahu s UK, vypĺňa čestné 

vyhlásenie v AIS. Ak autor nie je v právnom vzťahu s UK, čestné vyhlásenie doručí 

prevádzkovateľovi centrálneho registra v listinnej podobe (na Pedagogickej fakulte UK 

uchádzač pripraví čestné vyhlásenie v spolupráci s OVDŠ). 

 

 

Doplňujúce informácie: 

a) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §1 odsek 1 habilitačné konanie sa začína podaním 

žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

b) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §1 odsek 8 predseda vedeckej rady vymenuje so 

súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného konania troch 

oponentov habilitačnej práce a trojčlennú habilitačnú komisiu tak, aby najviac jeden 

oponent a najviac jeden člen habilitačnej komisie bol zamestnancom vysokej školy, na 

ktorej sa habilitácia uskutočňuje. 

c) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §1 odsek 10 oponenti habilitačnej práce vypracujú do 

troch mesiacov od vymenovania písomné posudky. Oponentom sa pri vypracúvaní 

písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra záverečných prác, 

rigoróznych prác a habilitačných prác o overení miery originality habilitačnej práce. 



d) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §1 odseky 14 a 15 dátum, čas a miesto konania 

habilitačnej prednášky a dátum, čas a miesto konania obhajoby habilitačnej práce 

oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do deviatich mesiacov od 

začiatku habilitačného konania v dennej tlači, na webovom sídle vysokej školy a 

webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, priezvisko 

a pracovisko uchádzača, názov habilitačnej prednášky a názov habilitačnej práce. 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční najneskôr do desiatich 

mesiacov po začatí habilitačného konania. Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie 

podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z., podľa kritérií na získanie 

titulu docent a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov, odborného 

posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej 

práce celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a 

najneskôr do jedného mesiaca po konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce predloží predsedovi vedeckej rady návrh s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo návrh s 

odporúčaním neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania. 

e) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §2 odsek 1 vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej 

komisie podľa § 1 ods. 15 uvedenej vyhlášky najneskôr do šiestich mesiacov od jeho 

predloženia za prítomnosti predsedu habilitačnej komisie alebo ním povereného člena 

habilitačnej komisie. Posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na získanie titulu docent, a 

rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi. 

f) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §2 odsekov 3 a 4 vedecká rada rozhoduje o udelení 

alebo o neudelení titulu docent tajným hlasovaním; na rozhodnutie sa pri hlasovaní 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady. Ak vedecká rada 

rozhodne o udelení alebo o neudelení titulu docent, rozhodnutie spolu s dokladmi o 

predchádzajúcom priebehu habilitačného konania doručí predseda vedeckej rady 

rektorovi vysokej školy do 30 dní od rozhodnutia. 

g) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §2 odsekov 6 ak uchádzač pedagogicky pôsobí na inej 

fakulte ako je Pedagogická fakulta UK, predseda vedeckej rady prizve k prerokovaniu 

návrhu vo vedeckej rade aj zástupcu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej uchádzač 

pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada príslušného rektora vysokej 

školy alebo dekana fakulty. 

h) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019  §4 odsek 1  rektor udeľuje uchádzačovi titul docent do 

dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia vedeckej rady. Dokladom o udelení titulu 

docent je dekrét. Podpísaním dekrétu rektorom sa habilitačné konanie skončí. 


