
Informácie potrebné k začatiu inauguračného konania:  
 
od 1.9.2019 zmena vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
 

1. NÁVRH na začatie inauguračného konania (VP 26_príloha č. 2_inaugurácia) 

2. ŽIADOSŤ o začatie inauguračného konania – (adresovaná p. rektorovi) 

a. Doklady pre inauguračné konanie 

i. Profesijný životopis (podpísaný) (VP 26_príloha č. 3_inaug.) ... obsahovo 

na 1 stranu A4! 
 

ii. Notárom osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa  - 

(MVDr., Mgr., Ing.) 

iii. Notárom osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní III. 

stupňa  - (PhD.), prípadne overená kópia diplomu CSc. a overená kópia osvedčenia 

o používaní titulu PhD. 

iv. prípadne Notárom osvedčená kópia diplomu o udelení vedecko-

akademickej hodnosti doktora vied (DrSc.)  

v. Notárom osvedčená kópia dekrétu docenta (doc.) 

 

b. Podklady pre inauguračné konanie 

i. Prehľad pedagogickej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto 

oblasti vo funkcii docenta (opis textovou formou – 2-4 strany) + 

a. Prehľad pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety/rok) 

b. Garancia predmetov 

c. Zavedenie nových študijných predmetov 

d. Prehľad výsledkov školiacej činnosti študentov - 

bakalárske, diplomové práce 

e. Prehľad výsledkov školiacej činnosti doktorandov 

(zoznam v prílohe) 

f. Prehľad ďalších činností súvisiacich s pedagogickou 

prácou (Prehľad vyžiadaných prednášok, Iná študijná 

literatúra,...) 

g. Zoznam - najvýznamnejšie práce v pedagogickej oblasti 

(monografia/učebnica/skriptá podľa kategórii s AH) 

 

ii.  Prehľad vedecko-výskumnej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov 

v tejto oblasti (opis textovou formou – 2-4 strany) + 

a. Zoznam - najvýznamnejšie práce vo vedeckej oblasti 

(vedecké monografie/publikácie vydané v CC časopisoch/... 

podľa kategórii s IF) 

b. Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na publikačnú 

činnosť - Zobrazovací formát: Modifikácia STN ISO 690 

s ohlasmi a IF - všetci autori + Štatistika: kategória 



publikačnej činnosti + Štatistika: kategória ohlasov (z 

knižnice) 

c. Prehľad riešených vedeckých výskumných projektov 

d. Prehľad ďalších činností súvisiacich s vedeckou prácou 

 

iii.  Tézy inauguračnej prednášky (brožúrované) – pripravujú sa až na základe 

schválenia názvu témy inauguračnej prednášky inauguračnou komisiou! 

 

iv. Návrh inauguračnej komisie (word dokument, s uvedením 

korešpondenčných adries, emailov a telefonických kontaktov, uviesť odbor, 

v ktorom získali titul profesor, resp. v akom pôsobia) slúži len pre 

administratívne účely v priebehu celého inauguračného konania 

 

v. Potvrdenie pedagogickej činnosti (počty odučených hodín vo funkcii 

docenta) podpísané priamym nadriadeným 

 

 
 


