
Zoznam príloh k žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“
1
: 

1) habilitačná práca v 4 vyhotoveniach (názov práce sa zverejňuje, celá práca sa vkladá do CRZP) , 
2) profesijný životopis (dokument 3) a verzia pre zverejňovanie údajov z profesijného životopisu uchádzača 

habilitačného konania v zmysle zákona
2
 (dokument 4), 

3) osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 
4) osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa, 
5) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti 

(zverejňuje sa samostatne, resp. v rámci dokumentu 4), 
6) zoznam pôvodných publikovaných prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených 

výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov 
a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad 
prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí (zverejňuje sa). 

 
Zoznam príloh k žiadosti o vymenovanie za profesora

1
: 

1) profesijný životopis (dokument 3) a verzia pre zverejňovanie údajov z profesijného životopisu uchádzača 
inauguračného konania v zmysle zákona

2
 (dokument 4), 

2) osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 
3) osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent (alebo rozhodnutie o uznaní 

odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu), 
4) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti vo 

funkcii docenta (zverejňuje sa samostatne, resp. v rámci dokumentu 4), 
5) zoznam pôvodných publikovaných prác, odborných prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených 

výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov 
a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad 
prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí (zverejňuje sa), 

6) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty (predkladajú sa vydané práce – 
fulltexty, zoznam týchto prác sa zverejňuje). 

 
 

Pred oficiálnym podaním žiadosti o udelenie vedecko-pedagogického titulu „docent“ alebo žiadosti 
o vymenovanie za profesora sa predkladajú do Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality 
(predtým Kancelária vedy a výskumu) na Rektorát SPU v Nitre nasledovné dokumenty: 

 Plnenie minimálnych kritérií na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

 Zoznam publikačnej činnosti  

 Zoznam citácií  

 Stanovisko garanta  pre habilitačné a inauguračné konanie, v ktorom bude uvedené, či pedagogická 

činnosť, projekty a publikačná činnosť uchádzača sú v súlade so študijným odborom, v ktorom je 

žiadosť predložená. 

 Pri uchádzačoch o habilitačné a inauguračné konanie z pracovísk mimo SPU v Nitre predkladať spolu  

s dokumentmi aj kópie publikačnej činnosti.  

Materiály uchádzačov o habilitačné a inauguračné konanie predložiť na Rektorát SPU  v termínoch: 
 do 28. 2. kalendárneho roka  

 do 30. 9. kalendárneho roka  

Poznámka 

Na Dekanát TF je potrebné doručiť uvedené dokumenty (zaslať elektronické verzie) v termíne vopred 

dohodnutom, najneskôr 10 dní pred termínom predloženia na Rektorát SPU.  

                                                           
1 v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z 22. júla 2019 č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
 
2
 v zmysle § 76 ods. 10, písm. a) a b) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a pre inauguračné konanie § 5 ods. 2, písm. f) vyhlášky č. 246/2019 


