
 
 

 
 
 
 
 
 
Príloha číslo 1  
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. a) tretej časti príkazu rektora  
 
stanovujú podrobnosti  

a) o dobe zverejnenia,   
b) o údajoch určených na zverejnenie 

v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Podľa § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu piatich rokov odo dňa skončenia 
habilitačného konania na webovom sídle  
http://www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html 
sa zverejnia nasledovné údaje: 

 
a) údaje z profesijného životopisu1 uchádzača habilitačného konania alebo uchádzača konania 

na vymenovanie za profesora v rozsahu 
1. meno, priezvisko, rodné  priezvisko, 
2. akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti, 
3. rok narodenia 
4. údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom 

vzdelávaní, 
5. údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti, 
6. údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní, 
7. údaje o publikačnej činnosti, 
8. ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu, 
9. počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu 

vyhotovenia životopisu riadne skončili, 
b) názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje, 
c) tému habilitačnej práce alebo inauguračnej prednášky, 
d) údaje o oponentoch, najmä ich meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul, 
e) oponentské posudky, 
f) zloženie vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo návrh na vymenovanie profesora a to 
v rozsahu meno a priezvisko člena vedeckej rady, jeho akademické tituly, vedecko-
pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti; ak člen vedeckej rady 
vysokej školy nie je členom akademickej obce tejto vysokej školy alebo ak člen vedeckej rady 
fakulty nie je členom akademickej obce vysokej školy, ktorej je fakulta súčasťou, uvádza sa aj 
názov zamestnávateľa tohto člena, 

g) rozhodnutie vedeckej rady po skončení habilitačného konania alebo konania na vymenovanie 
za profesora, 

h) ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania alebo konania na vymenovania profesora. 

 

                                                      
1
 Vzor profesijného životopisu je v prílohe vyhlášky MŠVVŠ číslo 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVŠ SR číslo 
457/2012 Z. z.  

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

