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Materiály potrebné na začatie inauguračného  konania  

  

  

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

profesora!  

  

Ďakujeme, že sa uchádzate o tento titul na Pedagogickej fakulte UK. Aby Vaše inauguračné  

konanie prebehlo 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 inauguračnej  komisie, dekan, vedecká 

rada fakulty, pracovníci rektorátu UK,  vedecká rada UK a rektor UK. Ak sa v niektorej z týchto 

etáp zistia nedostatky, materiál Vám bude vrátený. Všetky požadované materiály preto 

starostlivo vypracujte.   

  

Potrebné materiály:  

1. Žiadosť o začatie inauguračného 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 inauguračného konania nedopĺňa. 

V zmysle pokynov a vyhlášky č. 246/2019 §5 odseky 2e a 2f musí tento 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, najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo 

umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých 

výkonoch. 

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

5. Profesijný  životopis  s vlastnoručným podpisom  (podľa predlohy na web stránke).   

 

6. Osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa.  

7. Osvedčená kópia dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania III. stupňa (CSc., PhD.)  

prípadne potvrdenie o  DrSc.    

8. Osvedčená kópia dokladu o získaní vedecko-pedagogického titulu docent (doc.).   



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. V zmysle pokynov a vyhlášky č. 246/2019 §5 odsek 2d musí 

uchádzač uviesť aj prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad 

dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti vo funkcii docenta.  

 

10. Stanovisko pracoviska, na ktorom uchádzač pôsobí k začatiu inauguračného konania 

(pre pracovníkov mimo PdF UK).  

11. Potvrdenie o vedeckej škole (potvrdenie obsahujúce presné údaje vydá fakulta, vysoká 

škola  kde je uchádzač schválený ako školiteľ doktorandov).   

12. Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti podľa predlohy– podpísaný vedúcim katedry, pracoviska.   

  

12. Stručná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a výstupov      

vypracovaná a podpísaná  uchádzačom.   

13. Návrh 3 tém inauguračnej  prednášky.   

14. Tézy inauguračnej  prednášky (po schválení 1 z tém Vedeckou radou PdF UK) .   

15. Potvrdenie o zaplatení poplatku za inauguračného  konanie  (najneskôr 2 dni pred 

konaním inauguračnej prednášky).   

16. Súhlas dotknutej osoby  (tlačivo  poskytne oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium) 

v zmysle predpisov GDPR.   

   

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

kľúč).   

   
  

 Doplňujúce informácie: 

a) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 5 odsek 1 inauguračné konanie sa začína podaním 

žiadosti o vymenovanie za profesora. 

b) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 5 odsek 6 predseda vedeckej rady vymenuje s jej 

súhlasom do šiestich mesiacov od začiatku inauguračného konania troch oponentov a 

štvorčlennú inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného 

zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej 

komisie boli zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje. 

c) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 5 odsek 8 oponenti vypracujú do troch mesiacov od 

vymenovania písomné posudky k predloženej žiadosti. 

d) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 5 odseky 10 a 11 dátum, čas a miesto konania 

inauguračnej prednášky oznámi najneskôr 14 dní vopred predseda vedeckej rady do 

deviatich mesiacov od začiatku inauguračného konania v dennej tlači, na webovom sídle 

UK a webovom sídle určenom ministerstvom školstva. V oznámení uvedie meno, 

priezvisko a pracovisko uchádzača a názov inauguračnej prednášky. Inauguračná 

prednáška sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí inauguračného konania. 

Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona č. 

131/2002 Z.z., podľa kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených 

dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia prednesenej inauguračnej 

prednášky celkove zhodnotí pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť uchádzača a 

najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej prednášky predloží predsedovi 

vedeckej rady návrh s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za 

profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo neschváliť návrh 



na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania. 

e) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 6 odsek 1 vedecká rada prerokuje návrh inauguračnej 

komisie podľa § 5 ods. 11 uvedenej vyhlášky najneskôr do šiestich mesiacov od jeho 

predloženia inauguračnou komisiou za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo 

ním povereného člena inauguračnej komisie. Posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na 

vymenovanie za profesora, a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na 

vymenovanie za profesora. 

f) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 6 odsekov 3 a 5 vedecká rada rozhoduje o schválení 

návrhu na vymenovanie za profesora alebo o neschválení návrhu na vymenovanie za 

profesora tajným hlasovaním. Na schválenie návrhu sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady. Ak  vedecká rada fakulty návrh na 

vymenovanie za profesora schválila, predloží jej predseda návrh do 30 dní od prerokovania 

predsedovi vedeckej rady UK. 

g) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 6 odseku 6 prerokuje Vedecká rada UK (VR UK) návrh 

vedeckej rady fakulty najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia vedeckou radou 

fakulty za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena 

inauguračnej komisie. V zmysle vnútorného predpisu UK č. 7/2014 čl. 17 odsek 3 na 

zasadnutí VR UK uchádzač v 10 minútovom vystúpení zhodnotí úroveň poznania v danom 

odbore, svoj prínos a prínos jeho vedeckej školy na rozvoj odboru. VR UK ďalej posúdi, 

či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora, a rozhodne o schválení alebo 

neschválení návrhu na vymenovanie za profesora. Ak VR UK neschváli návrh na 

vymenovanie za profesora, jej predseda výsledok písomne oznámi s odôvodnením 

uchádzačovi do 30 dní od prerokovania vedeckej rady. 

h) V zmysle Vyhlášky č. 246/2019 § 6 odsekov 7 a 8 VR UK schvaľuje návrh na 

vymenovanie za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie sa vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady. Ak VR UK návrh na vymenovanie 

za profesora schváli, rektor návrh predloží ministrovi školstva Slovenskej republiky alebo 

vecne príslušnému ministrovi. Výsledok písomne oznámi ministrovi a uchádzačovi o 

vymenovanie za profesora do 30 dní od schválenia VR UK. 
 

 


