
 
 

 
 
 
 
Príloha číslo 2  
príkazu rektora 
číslo: 2/2013 – PR 
 
„Spôsob zverejňovania informácií o habilitačnom konaní, 
o konaní na vymenovanie profesora a o výberovom konaní na 
obsadzovanie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa“ zo 
dňa  23. 01. 2013 (ďalej len „príkaz rektora“),  
 
ktorou sa v zmysle bodu 1 písm. b) tretej časti príkazu rektora  
 
stanovujú podrobnosti  

a) o lehote na zverejnenie,   
b) o údajoch určených na zverejnenie 

v zmysle § 2a a § 5a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. 
o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 457/2012 Z. z.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRVÁ ČASŤ 
HABILITAČNÉ KONANIA 
 
 
Podľa § 2a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVŠ SR 
č. 457/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa na webovom sídle v prípade habilitačných konaní 
na webovom sídle http://www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html 
zverejnia vo vyhláškou  stanovených lehotách nasledovné údaje: 
 
 

a) dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 

písm. a) a b) zákona1) s názvom habilitačnej práce do desať pracovných dní od 

doručenia žiadosti, 

b) dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť 

odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia 

habilitačného konania. 

c) meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a pracovisko 

oponentov habilitačnej práce a členov habilitačnej komisie, pričom vyznačí, ktorý 

z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje, do 

desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou, 

d) návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul 

docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od 

jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady, 

e) rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, 

a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2 vyhlášky, do 

desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej 

rady uchádzačovi, 

f) prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do  

dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady, 

g) dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od 

skončenia habilitačného konania. 

 

 

 

 
 

 

1) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://webmail.stuba.sk/Redirect/www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html


 
 
 
DRUHÁ ČASŤ 
KONANIE NA VYMENOVANIE ZA PROFESORA 
 
 
Podľa § 5a vyhlášky MŠVVŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVŠ SR 
č. 457/2012 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa na webovom sídle v prípade konania na 
vymenovanie profesora na webovom sídle 
http://www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html 
zverejnia vo vyhláškou  stanovených lehotách nasledovné údaje: 
 
 

a) dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 

10 písm. a) a b) zákona1) a zoznamom podľa § 4 ods. 2 písm. f) vyhlášky, do desiatich 

pracovných dní od doručenia žiadosti, 

b) dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť 

odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia 

vymenúvacieho konania, 

c) meno, priezvisko a titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do 

desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, pričom 

vyznačí, ktorý z nich 

1) je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie 

uskutočňuje, 

2) je zahraničným odborníkom, 

3) pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore, 

d) návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača 
za profesora v odbore alebo neschváliť návrh  na vymenovanie za profesora 
v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej 
vedeckej rady, 

e) rozhodnutie  príslušnej  vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa  vypracúva, 
a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa §2 ods. 2 vyhlášky, do 
desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia  príslušnej vedeckej 
rady uchádzačovi; ak ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich 
pracovných dní od predloženia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej školy, 

f) prezenčná  listina   zo   zasadnutia   vedeckej  rady,  ktorá   prerokúvala   návrh  na 
vymenovanie za profesora, a to do zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady, 

g) dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich  pracovných dní od 
skončenia vymenúvacieho konania. 

 
 

1) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

https://webmail.stuba.sk/Redirect/www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html

