
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 

o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach 

 

 

 

ČASŤ PRVÁ  

Úvodné ustanovenia 

 

1) Táto smernica upravuje podmienky a postup pri habilitačnom a inauguračnom konaní, 

podmienky personálneho zabezpečenia odborov habilitačného a inauguračného konania (ďalej 

HIK), rámcové kritéria na získanie vedecko-pedagogického a umelecko-pedagogického titulu 

docent a profesor, postup získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor a určuje podmienky podávania žiadostí o udelenie akreditácie nových 

odborov HIK. 

 

2) Habilitačné a inauguračné konania na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej TU) vychádzajú 

zo smernice o vnútornom systéme zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania TU. 

 

3) HIK na TU vychádzajú zo Štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

pre habilitačné konanie a inauguračné konanie zo dňa 2. júla 2020 a všeobecne záväzných 

predpisov, ktorými sú zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov 

a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o 

sústave študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované 

povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania 

a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších 

predpisov a ich aktualizovaného znenia a prípadných budúcich ďalších rozhodujúcich 

právnych predpisov. 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

Personálne zabezpečenie odborov HIK 

 

1) Na TU pre každý z uskutočňovaných odborov HIK pôsobí na ustanovený týždenný pracovný 

čas skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

HIK. Tieto osoby vedecky alebo umelecky pôsobia na TU v odbore HIK alebo v súvisiacom 

odbore. Z týchto osôb sú aspoň dve vo funkcii profesora a majú titul profesor a ďalšie osoby sú 

aspoň vo funkcii docenta a majú titul docent. Každá z týchto osôb môže mať zodpovednosť za 

rozvoj a zabezpečovanie kvality najviac jedného odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania a len na jednej vysokej škole v Slovenskej republike.  
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2) V prípade odboru HIK, ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou odborníkov na 

niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky 

MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia 

vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania 

s koordináciou vzdelania a vychádza z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa 

nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, 

spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností na splnenie tejto požiadavky postačuje, ak na TU 

pôsobia v odbore HIK alebo v súvisiacom odbore tri osoby na ustanovený týždenný pracovný 

čas, z ktorých aspoň jedna je vo funkcii profesora a má titul profesor a ďalšie sú vo funkcii 

docenta a majú titul docent. Každá z týchto osôb môže mať zodpovednosť za rozvoj a 

zabezpečovanie kvality najviac jedného odboru habilitačného konania a inauguračného konania 

na vysokej škole v Slovenskej republike.  

 

3) Skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

HIK, tvorí Radu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej ROHIK), ktorú 

vymenúva a odvoláva dekan (-ka) fakulty. Tá si spomedzi svojich členov zvolí predsedu 

a podpredsedu. Predseda ROHIK zvoláva a vedie minimálne jedenkrát do roka riadne 

zasadnutie ROHIK, a v prípade potreby, mimoriadne zasadnutia ROHIK. ROHIK zasadá aj 

v zmysle časti piatej, ods. 2 tohto osobitného vnútorného predpisu, aby prerokoval a vydal 

stanovisko k žiadosti dekana. Takéto zasadnutie sa nepokladá za mimoriadne. Na svojom 

zasadnutí ROHIK prerokováva aktuálne záležitosti príslušného odboru HIK a hodnotí jeho 

úroveň. Predsedu ROHIK môže zastupovať podpredseda. ROHIK je uznášaniaschopná, ak sa 

jej zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. 

 

4) Vedecká rada TU a vedecká rada fakulty, ak sa habilitačné konanie a inauguračné konanie 

uskutočňuje na fakulte, majú zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne 

záväzných predpisov a pozostávajú z významných odborníkov, medzi ktorými je zastúpený 

aspoň jeden odborník s odbornou kapacitou posudzovať habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného 

konania priradený. 

 

 

ČASŤ TRETIA 

Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a umelecko-pedagogického 

titulu docent na TU 

 

Čl. I  

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

1) Uchádzač má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

 

2) Uchádzač aktuálne vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v 

príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

na vysokej škole.  

 

Čl. II  

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
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1) Minimálnou požiadavkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej 

činnosti počas najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. 

Uchádzač vykonával pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu a štruktúre prostredníctvom 

niektorých z týchto aktivít a výstupov: viedol najmä prednášky, semináre a cvičenia, hodnotil 

študentov, viedol a oponoval záverečné práce (bakalárske, magisterské vrátane dizertačných v 

pozícii školiteľa - konzultanta), podieľal sa na tvorbe študijných materiálov, poskytoval 

konzultácie študentom, viedol projekty v oblasti rozvoja vzdelávania alebo sa zúčastnil na ich 

riešení.  

 

2) Ak ide o habilitačné konanie v klinickom odbore, minimálnou požiadavkou je prax v 

klinickom odbore a získanie špecializácie v odbore, v ktorom sa uskutočňuje HIK, alebo 

získanie špecializácie v príbuznom klinickom odbore, ktoré určujú príslušné všeobecno-právne 

predpisy a predpisy príslušnej fakulty, na ktorej sa daný odbor HIK uskutočňuje.  

 

3) Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov HIK 

určujú vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt.  

 

Čl. III  

TVORIVÁ ČINNOSŤ 

 

1) V rámci tvorivej činnosti sa vyžaduje plnenie týchto požiadaviek:  

 

a) preukázaním, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch alebo  

za umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania,  

 

b) preukázaním ohlasov na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy a výkony alebo 

iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalších atribútoch zodpovedajúcich 

medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore HIK (autocitácie sa 

vylučujú).  

 

2) Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov HIK 

určujú vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt.  

 

3) Publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo umelecké výkony alebo iné 

výstupy tvorivej činnosti a ohlasy na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo 

výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti sa dokladajú výpisom z univerzitnej knižnice 

overeným jej zodpovedným zamestnancom. V prípade zamestnancov TU ide o výpis z 

Univerzitnej knižnice TU overený jej zodpovedným zamestnancom. V prípade vysokých škôl, 

ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ide o výstup z 

príslušnej akademickej knižnice overený prodekanom, v ktorého kompetencii je 

vedeckovýskumná činnosť fakulty, alebo dekanom príslušnej fakulty vysokej školy. V prípade 

ostatných uchádzačov, ktorých publikačná činnosť a ohlasy sú spracované na základe zmluvy 

o bibliografickej registrácii, ide o výpis z Univerzitnej knižnice TU overený jej zodpovedným 

zamestnancom.  

 

4) V rámci plnenia tvorivej činnosti sa požaduje, aby uchádzač preukázal, že svojimi vedeckými 

prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené 

vedecké dielo alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené umelecké dielo.  
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5) Kritéria ustanovené vnútornými predpismi jednotlivých fakúlt zaručujú, že uchádzač spĺňa 

aj ďalšie kvalifikačné predpoklady, ako sú uvedené v tomto vnútornom predpise, ak si to 

vyžaduje charakter príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania.  

 

6) Pri habilitačnom konaní splnenie podmienok podľa všeobecno-záväzných predpisov a podľa 

osobitných vnútorných predpisov univerzity a fakulty ďalej preskúma habilitačná komisia. Svoj 

záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi 

vedeckej rady fakulty. 

 

7) Od uchádzača sa vyžaduje dodržiavanie etických štandardov v oblasti integrity výskumu. 

Porušenie etických pravidiel výskumu a vzdelávania, preukázaných v zmysle príslušných 

platných právnych všeobecne-záväzných predpisov a interných predpisov univerzity a jej 

súčastí, je dôvodom na neudelenie titulu docent.  

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

Kritéria na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor a umelecko-

pedagogického titulu profesor na TU 

 

Čl. I  

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

1) Uchádzač získal vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ 

alebo jeho zahraničný a na Slovensku nostrifikovaný ekvivalent.  

 

2) Uchádzač aktuálne vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v 

príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore HIK na vysokej škole.  

 

Čl. II  

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

 

1) Minimálnou požiadavkou na začatie konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie 

pedagogickej činnosti počas najmenej troch rokov od získania titulu docent. Uchádzač 

vykonával pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu a štruktúre prostredníctvom 

niektorých z týchto aktivít a výstupov: viedol najmä prednášky (vrátane prednášok povinného 

predmetu), cvičenia, semináre, hodnotil študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, 

viedol a oponoval záverečné práce na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, 

podieľal sa na tvorbe študijných materiálov, na rozvoji kvality študijných programov.  

 

2) Ak ide o inauguračné konanie v klinickom odbore, minimálnou požiadavkou je prax v 

klinickom odbore a získanie špecializácie v odbore, v ktorom sa uskutočňuje HIK, alebo 

získanie špecializácie v príbuznom klinickom odbore, ktoré určujú príslušné všeobecno-právne 

predpisy a predpisy príslušnej fakulty, na ktorej sa daný odbor HIK uskutočňuje.  

 

3) Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov HIK 

určujú vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt.  

 

4) Kritériá ustanovené vnútornými predpismi jednotlivých fakúlt zaručujú, že uchádzač spĺňa 

aj ďalšie kvalifikačné predpoklady, ako sú uvedené v tomto vnútornom predpise, ak si to 

vyžaduje charakter príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania.  
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Čl. III 

TVORIVÁ ČINNOSŤ 

 

1) V rámci tvorivej činností sa vyžaduje plnenie týchto kritérií:  

 

a) vplyv na vývin príslušného odboru habilitačného a inauguračného konania vytvorením 

vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, ktorá 

nadväzuje na výstupy jeho tvorivej činnosti, minimálne tým, že vyškolil aspoň jedného 

úspešného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške v študijnom 

odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený, 

a ktorých prípadný väčší počet bližšie určuje vnútorný predpis príslušnej fakulty, na ktorej sa 

daný odbor HIK uskutočňuje; 

 

b) uznanie, že uchádzač je považovaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch alebo za 

umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony 

dosiahli aj medzinárodné uznanie, napr. absolvovaním prednáškových pobytov v zahraničí, ale 

najmä preukázaním ohlasov na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy a výkony 

alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalších atribútoch zodpovedajúcich 

medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru habilitačného a inauguračného konania 

(vyžadujú sa ohlasy aj zo zahraničia, autocitácie sa vylučujú); 

 

c) preukázanie medzinárodného uznania písomnými referenciami od popredných zahraničných 

odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referencii 

odborník potvrdí, že výsledky tvorivej činnosti uchádzača majú medzinárodné uznanie a že 

uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte. 

 

2) Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých odborov HIK 

určujú vnútorné predpisy jednotlivých fakúlt. 

 

3) Publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo umelecké výkony alebo iné 

výstupy tvorivej činnosti a ohlasy na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo 

výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti sa dokladajú výpisom z univerzitnej knižnice 

overeným jej zodpovedným zamestnancom. V prípade zamestnancov TU ide o výpis z 

Univerzitnej knižnice TU overený jej zodpovedným zamestnancom. V prípade vysokých škôl, 

ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej a umeleckej činnosti, ide 

o výstup z príslušnej akademickej knižnice overený prodekanom, v ktorého kompetencii je 

vedeckovýskumná činnosť fakulty, alebo dekanom príslušnej fakulty vysokej školy. V prípade 

ostatných uchádzačov, ktorých publikačná činnosť a ohlasy sú spracované na základe zmluvy 

o bibliografickej registrácii, ide o výpis z Univerzitnej knižnice TU overený jej zodpovedným 

zamestnancom.  

 

4) Ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter príslušného odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania.  

 

5) Pri inauguračnom konaní splnenie podmienok podľa všeobecno-záväzných predpisov 

a podľa osobitných vnútorných predpisov univerzity a fakulty ďalej preskúma inauguračná 

komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží 

predsedovi vedeckej rady fakulty. 
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6) Od uchádzača sa vyžaduje dodržiavanie etických štandardov v oblasti integrity výskumu. 

Porušenie etických pravidiel výskumu a vzdelávania, preukázaných v zmysle príslušných 

platných právnych všeobecne-záväzných predpisov a interných predpisov univerzity a jej 

súčastí, je dôvodom na neudelenie titulu profesor.  

 

 

ČASŤ PIATA 

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor na TU 

 

1) Habilitačné alebo inauguračné konanie sa začína podaním písomnej žiadosti, ktorej 

náležitosti určujú všeobecno-právne predpisy a vnútorné predpisy príslušnej fakulty. Dekan  

(-ka) príslušnej fakulty v lehote do 60 dní oznámi uchádzačovi prijatie alebo neprijatie žiadosti. 

 

2) Po podaní písomnej žiadosti uchádzačom dekan (-ka) príslušnej fakulty, na ktorej sa odbor 

HIK uskutočňuje, bezodkladne požiada príslušnú ROHIK o stanovisko k splneniu kritérií 

daného odboru HIK pre udelenie titulu docent alebo profesor. Toto stanovisko je ROHIK 

povinný vydať v lehote do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti dekana (-ky). 

 

3) Zo zasadnutia ROHIK sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa ROHIK predbežne vyjadrí k plneniu 

jednotlivých kritérií uchádzača a k ďalším požiadavkám podľa tohto vnútorného predpisu 

a ďalších súvisiacich predpisov univerzity a fakúlt. Zo stanoviska ROHIK musí byť zrejmé, 

ktoré indikátory sú podkladom pre jej záver odporúčaní alebo neodporúčaní podať žiadosť o 

začatie habilitačného konania alebo inauguračného konania. 

 

4) Písomná zápisnica zo zasadnutia ROHIK sa doručí dekanovi (-ke) príslušnej fakulty.  

 

5) Ďalší konkrétny postup habilitačného konania a inauguračného konania uchádzača určujú 

osobitné predpisy fakulty a univerzity. 

 

 

ČASŤ ŠIESTA 

Podávanie žiadostí o udelenie akreditácie nových odborov HIK 

 

1) V prípade žiadosti o udelenie akreditácie nového odboru HIK postupuje TU podľa právnych 

noriem uvedených v časti prvej ods. 1 a 2 tohto vnútorného predpisu. 

 

2) Návrh na udelenie akreditácie nového odboru HIK predkladá predsedovi Rady pre vnútorné 

hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU (ďalej len RVHK) rektor na žiadosť 

dekana (-ky) tej fakulty, na ktorej bude nový odbor HIK uskutočňovaný. Pred predložením 

RVHK musí byť daný návrh schválený vedeckou radou príslušnej fakulty. Pri jeho 

vypracovávaní spolupracujú osoby tvoriace personálne zabezpečenie nového odboru HIK 

podľa časti druhej ods. 1 tohto vnútorného predpisu.  

 

3) Skupina osôb, ktoré majú mať zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality plánovaného 

nového odboru HIK, vytvorí ROHIK v zmysle časti druhej ods. 2 tohto vnútorného predpisu. 

 

4) Predseda ROHIK plánovaného nového odboru HIK vypracuje žiadosť o udelenie akreditácie 

nového odboru HIK podľa predlôh zverejnených na webovom sídle SAAVŠ. Jej súčasťou je aj 
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správa o plnení štandardov a kritérií príslušného odboru HIK podľa formulára, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tohto vnútorného predpisu.  

 

5) Po vypracovaní príslušnej dokumentácie ROHIK pre nový odbor HIK podľa ods. 8 časti 

piatej tohto vnútorného predpisu žiadosť o udelenie akreditácie nového odboru HIK (vrátane 

príslušných zdokumentovaných informácií) prerokúva a schvaľuje vedecká rada príslušnej 

fakulty. Po jej schválení ju dekan fakulty predloží predsedovi RVHK. 

 

6) Predseda RVHK podľa čl. 8 ods. 6 a 7 Štatútu RVHK postúpi predložený návrh predsedovi 

tej odborovej pracovnej  skupiny RVHK, ktorá je odborovo príslušná pre nový odbor HIK.  

 

7) Predseda príslušnej odborovej pracovnej skupiny zvolá zasadnutie, na ktorom sa návrh na 

udelenie akreditácie nového odboru HIK prerokuje. V prípade interdisciplinárneho charakteru 

nového odboru HIK môže byť k prerokovaniu prizvaný aj člen inej pracovnej skupiny.  

 

8) V prípade, ak je to potrebné, tajomník RVHK vyžiada od dekana (-ky, ktorý (-á) žiadosť 

predložil (-a), ) doplnenie materiálov a následne ich postúpi príslušnej odborovej pracovnej 

skupine.  

 

9) Odborová pracovná skupina RVHK na svojom zasadnutí predloženú správu ad hoc 

odborovej pracovnej skupiny prerokuje a prostredníctvom predsedu ju následne spolu so 

stanoviskom postúpi predsedovi RVHK.  

 

10) Predseda odborovej pracovnej skupiny RVHK následne pošle zápisnicu spolu s 

jednoznačným stanoviskom o odporúčaní, resp. neodporúčaní podať žiadosť o akreditáciu 

nového odboru HIK predsedovi RVHK.  

 

11) Predseda RVHK zvolá zasadnutie, na ktorom sa o predloženom návrhu hlasuje. 

Rozhodnutie RVHK je záväzné. V prípade nesúhlasu sa v akreditačnom procese nového odboru 

HIK nepokračuje. Ďalšiu žiadosť je možné podať najskôr o jeden rok. V prípade súhlasného 

stanoviska s návrhom na udelenie akreditácie nového odboru HIK predseda RVHK 

prostredníctvom tajomníka RVHK danú skutočnosť oznámi príslušnému dekanovi (-ke), ktorý 

(-á) návrh predložil (-a) a ten oboznámi vedeckú radu danej fakulty.  

 

12) Po doručení správy odborovej pracovnej skupiny o plnení štandardov a kritérií nového 

odboru HIK predseda RVHK zvolá zasadnutie RVHK, na ktorom sa predložená správa 

prerokúva a schvaľuje. Po dôkladnom posúdení všetkých príslušných dokumentov a 

skutočností, RVHK s podaním žiadosti o udelenie akreditácie nového odboru HIK:  

a) súhlasí,  

b) súhlasí s pripomienkami ( v tom prípade je nutné opakované prerokovanie v odborovej 

pracovnej skupine a doplnenie podkladov),  

c) nesúhlasí.  

 

13) V prípade súhlasného stanoviska RVHK s podaním žiadosti o udelenie akreditácie nového 

odboru HIK sa postupuje podľa čl. 2 ods. 5 písm. b) a čl. 11 ods. 4 Štatútu RVHK a v súlade 

s jej rokovacím poriadkom a podľa § 31 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania.   
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ČASŤ SIEDMA 

Spoločné ustanovenia 

 

1) Podmienky a požiadavky na začatie habilitačného konania a inauguračného konania uvedené 

v týchto kritériách sú minimálnymi kritériami a nemožno ich nahradiť plnením iných kritérií.  

 

2) Rektor vymenúva za docentov a navrhuje na vymenovanie za profesorov len tých 

uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a prešli úspešným habilitačným alebo 

inauguračným konaním.  

3) Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania ustanovené týmto 

predpisom, iným interným predpisom TU, alebo ďalšími vnútornými predpismi jednotlivých 

fakúlt musia zaručovať: 

a) transparentnosť a otvorenosť konaní za rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov, 

ktoré sú im vopred známe, 

b) nestranné, objektívne, odborne fundované, konzistentné, a jednoznačné overenie plnenia 

stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom, 

c) že výber a zloženie oponentov habilitačného konania a inauguračného konania, členov 

habilitačnej komisie a členov inauguračnej komisie je v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi, a že kritériá výberu týchto osôb zaručujú, že tieto osoby vedecky alebo umelecky 

pôsobia v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v 

odôvodnených prípadoch v oblasti vedy, techniky a umenia podľa zamerania tvorivej činnosti 

uchádzača. 

 

 

ČASŤ ÔSMA 

Záverečné ustanovenia 

 

1) V rámci HIK, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto predpisu, sa budú 

uplatňovať kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor podľa predpisov účinných v 

čase začatia týchto konaní.  

 

2) Tento vnútorný predpis prerokovala RVHK a schválila Vedecká rada Trnavskej univerzity 

v Trnave dňa 17. januára 2022.  

 

3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť po podpísaní rektorom univerzity a účinnosť 

dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske univerzity. 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 

  



9 
 

Príloha 1 

 

 

SPRÁVA O PLNENÍ ŠTANDARDOV PRE AKREDITÁCIU NOVÉHO ODBORU 

HABILITAČNÉHO KONANIA A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

 

 

Časť A:  

INFORMÁCIE O ODBORE HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO KONANIA 

 

Fakulta  

Názov odboru HIK  

Študijný odbor/odbory, ku 

ktorému je odbor HIK 

priradený 

 

Študijné programy 3. stupňa 

v odbore, ku ktorému je HIK 

priradený 

 

Študijné programy 2. stupňa 

v odbore, ku ktorému je HIK 

priradený 

 

 

 

Časť B:  

NÁVRH PLNENIA VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HIK PODĽA ŠTANDARDOV SAAVŠ 

 

HI 2.1.1. Vysoká škola má názvom a obsahom vymedzený odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 2.1.2. Vysoká škola priradila odbor habilitačného konania a inauguračného konania k 

jednému alebo dvom študijným odborom. 

Opis návrhu plnenia kritéria 
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HI 2.1.3. Obsah odboru habilitačného konania a inauguračného konania je vymedzený tak, aby 

bol čo najbližšie študijnému odboru alebo študijným odborom, ku ktorému/ktorým je priradený. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 3.2.1. Vysoká škola v študijnom odbore alebo študijných odboroch, ku ktorému/ktorým je 

odbor habilitačného konania a inauguračného konania pripojený, uskutočňuje študijný program 

tretieho stupňa, študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý stupeň 

a druhý stupeň. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 4.1.1. Na vysokej škole pôsobí na ustanovený týždenný pracovný čas skupina piatich osôb, 

ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a 

inauguračného konania. Z týchto osôb sú aspoň dve vo funkcii profesora a  majú titul profesor 

a ďalšie osoby sú aspoň vo funkcii docenta a majú titul docent. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 4.1.2. Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačných konaní a inauguračných konaní, vedecky alebo umelecky pôsobia v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 5.1.1. Vysoká škola uskutočňuje dlhodobú a sústavnú tvorivú činnosť v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, ktorej intenzita a rozsah zodpovedajú povahe 

týchto konaní a výsledky dosahujú špičkovú medzinárodnú úroveň. 

Opis návrhu plnenia kritéria 
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HI 5.2.1. Vysoká škola je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy 

tretieho stupňa aspoň v polovici študijných odborov, v ktorých poskytuje vysokoškolské 

vzdelávanie. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 6.1.1. Vysoká škola má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu 

„docent“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

HI 7.1.1. Vysoká škola má prijaté a verejne prístupné kritériá  na vyhodnotenie splnenia 

podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu 

„profesor“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Opis návrhu plnenia kritéria 

 

 

 

Časť C:  

ROZHODNUTIE RADY PRE VNÚTORNÉ HODNOTENIE KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

 

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity 

v Trnave *: 

1. súhlasí s vypracovaním zdokumentovaných informácií žiadosti o akreditáciu odboru 

habilitačného a inauguračného konania a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty, 

 

2. súhlasí s vypracovaním zdokumentovaných informácií žiadosti o akreditáciu odboru 

habilitačného a inauguračného konania a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty 

s pripomienkami, 

 

3. nesúhlasí s vypracovaním zdokumentovaných informácií žiadosti o akreditáciu odboru 

habilitačného a inauguračného konania a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty. 

 

*nehodiace sa preškrtnúť 


