
 

          

 

Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciach          Košice, 05.06. 2018  
Č.j. REK000239/2018-ÚPA/3631 
   

                    
  

Dodatok č. 1 

k Rozhodnutiu rektora č. 17/2017, 
o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a jej súčastiach 
 
 

V nadväznosti na ust. § 76 a ust. § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku č. 6/2005 Z. 
z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov, Rozhodnutie Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. CD-2008-5891/22096-6:071 zo dňa 5. júna 2008 o schválení kritérií 
používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a 
konanie na vymenúvanie profesorov a v súlade s ustanovením článku 4 odsek 3 
Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom v znení Dodatku č. 1 týmto 
 

vydávam  
 
nasledovný Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu rektora č. 17/2017 č.j.: REK00580/2017-UPA/13953 
zo dňa 15. 11. 2017, o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach a jej súčastiach. 

 
Čl.  

Predmet dodatku 
 

Rozhodnutie rektora č. 17/2017 č.j.: REK00580/2017-UPA/13953 zo dňa 15.11.2017 sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 
 

Článok 1  
Súčasťou predkladaného inauguračného spisu sú nasledujúce dokumenty opatrené 
dátumom a podpísané uchádzačom, ak to nie je uvedené inak: 

 

1. Žiadosť o vymenovanie za profesora adresovanú predsedovi vedeckej rady fakulty 
s uvedením čísla a názvu študijného odboru, v ktorom sa uchádzač o vymenovanie 
uchádza. 

 
2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov pre potreby spojené 

s vymenúvacím konaním (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie 



 2 

o ochrane údajov) Vzor súhlasu dotknutej osoby je uvedený v Prílohe č. 3 tohto 
rozhodnutia. 

 
3. Štruktúrovaný životopis podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1. 
 
4. Úradne overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a 3. stupňa, dekrét 

docenta. 
 
5. Ak ide o vymenúvacie konanie v klinickom odbore, osvedčená kópia diplomu o 

kvalifikačnej atestácii II. stupňa, resp. úradne overenú kópiu diplomu o získanej 
špecializácii v špecializačnom odbore, v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, a 
potvrdenie o vykonávaní minimálne desiatich rokov praxe v odbore, v ktorom sa 
vymenovanie uskutočňuje. 

 

6. Potvrdenie o dobe, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou 
(vrátane zahraničia) a o rozsahu úväzku počas tejto doby. 

 
7. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov 

v tejto činnosti potvrdený príslušným prodekanom fakulty vysokej školy (ust. § 75 ods. 5 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) v štruktúre: 

a) jednotky študijného programu (prednáška, seminár, cvičenie, laboratórne práce, 
exkurzia, odborná prax a pod.), v ktorých uchádzač pôsobil za obdobie posledných 5 
rokov; 

b) zavedenie nových jednotiek študijného programu; 

c) príprava nových študijných programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc 
a učebných pomôcok; 

d) vedenie a oponovanie záverečných prác; 

e) vedenie nadaných študentov (ŠVOČ a iné); 

f) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky; 

g) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre rigorózne skúšky (ust. § 53 ods. 8 a § 63 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov); 

h) zahraničná spolupráca v oblasti pedagogiky (v prípade projektov: zodpovedný riešiteľ 
projektu, zástupca zodpovedného riešiteľa, resp. spoluriešiteľ projektu).  

 
8. Prehľad vedeckovýskumnej a odbornej činnosti v štruktúre: 

a) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác 
a umeleckých prác, učebníc, učebných textov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z.z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej 
činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Tento prehľad sa 
dokladuje formou výpisu z akademickej knižnice overeného jej zodpovedným 
pracovníkom. V prípade zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ide o výpis 
z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným pracovníkom. V prípade 
vysokých škôl, ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti, ide o výpis 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 je 
evidovaná na základe Zmluvy o bibliografickej registrácii, ide o výpis z Univerzitnej 
knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným pracovníkom. Uchádzač na samostatnom 
liste identifikuje svoje publikačné výstupy kategórie A (ide o kategóriu podľa odsekov 
21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

http://www.upjs.sk/public/media/2731/Vyhlaska-456-2012-s-prilohami.pdf
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tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy – pozri 
http://www.minedu.sk/kriteria-pouzivane-pri-vyjadrovani-sa-akreditacnej-komisie/) tak, 
že uvedie zoznam kódov publikačnej činnosti vrátane poradového čísla prác zo 
zoznamu publikovaných prác vypracovaného Univerzitnou knižnicou UPJŠ resp. 
akademickou knižnicou príslušnej vysokej školy; k vybraným prácam uvedie aj 
potrebné údaje potvrdzujúce príslušnú kategorizáciu (napr. impakt faktor). Správnosť 
zaradenia publikačných výstupov do kategórie A potvrdzuje príslušný prodekan 
svojím podpisom a uvedením dátumu podpisu; 

b) zoznam projektov grantových agentúr s uvedením postavenia uchádzača 
(zodpovedný riešiteľ projektu, zástupca zodpovedného riešiteľa, riešiteľ) v členení: 

ba) výskumný projekt medzinárodných grantových agentúr (H2020, RP, COST, 
EUROCORE, A LA CARTE, NATO, NSF, JRC a príp. iné); 

bb) výskumný projekt domácich grantových agentúr (APVV, VEGA, KEGA,...); 

bc) výskumný inštitucionálny projekt (fakultný, univerzitný, ústavný, príp. iný). 

Zároveň sa prikladajú potvrdenia o účasti uchádzača na riešení výskumných úloh, 
realizovaných projektoch atď. 

9. Prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké, odborné práce, umelecké práce alebo 
umeleckú tvorbu v členení podľa Prílohy č. 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. z 
18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 
registri evidencie umeleckej činnosti. Tento prehľad sa dokladuje formou výpisu z 
akademickej knižnice overeného jej zodpovedným pracovníkom. V prípade 
zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ide o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ 
overený jej zodpovedným pracovníkom. V prípade vysokých škôl, ktoré sú prispievateľmi 
do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ide o výpis 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 je evidovaná na základe Zmluvy o bibliografickej 
registrácii, ide o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným 
pracovníkom. 
 

10. Zoznam konkrétnych výstupov pre prax. 
 
11. Prehľad výsledkov vo vedeckej výchove potvrdený príslušným prodekanom: 

a) zoznam ukončených doktorandov (meno a priezvisko, termín ukončenia); 
b) zoznam doktorandov vo vedeckej výchove; 
c) iné výsledky vo vedeckej výchove.  

 

12. Prehľad plnenia kritérií potrebných na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 
podľa Prílohy č. 2 tohto rozhodnutia. 

 
13. Prehľad ostatnej vedeckej a odbornej aktivity. 

 
14. Prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí potvrdený 

príslušným prodekanom alebo samotným uchádzačom formou čestného vyhlásenia. 
 

15. Tézy inauguračnej prednášky. 
 
16. Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, učebníc a učebných 

textov, pričom je potrebné priložiť aj ich kópie. 
 

http://www.upjs.sk/public/media/2731/Vyhlaska-456-2012-s-prilohami.pdf
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17. Výpis z uznesenia vedeckej rady fakulty o schválení členov inauguračnej komisie 
a oponentov (s uvedením ich pracovísk). 

 

18. Oponentské posudky. 
 

19. Kópia správy o zverejnení konania inauguračnej prednášky z dennej tlače. 
 

20. Zápisnice a prezenčné listiny z vymenúvacieho konania. 
 

21. Správa inauguračnej komisie podpísaná predsedom inauguračnej komisie v členení: 

a) hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti; 
b) hodnotenie vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti; 
c) hodnotenie odbornej činnosti; 
d) záver s konštatovaním, či uchádzač spĺňa kritériá na získanie titulu profesor 

stanovené Vedeckou radou UPJŠ na vymenovanie za profesora, a explicitným 
zdôvodnením, ako uchádzač ovplyvnil vývin daného odboru vytvorením vedeckej 
školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho 
publikované vedecké práce, vynálezy a objavy. 

 
22. Návrh na vymenovanie za profesora vypracovaný inauguračnou komisiou a podpísaný 

členmi inauguračnej komisie so stanoviskom dekana fakulty. 
 
23. Výpis z uznesenia vedeckej rady fakulty k návrhu na vymenovanie za profesora 

(výsledok tajného hlasovania) podpísaný dekanom. 
 

24. Rozhodnutie vedeckej rady fakulty adresované rektorovi UPJŠ. 
 

 Za Článok 2  sa vkladá nový Článok 3 - Prechodné ustanovenia, ktorý znie: 
 

Článok 3  
Prechodné ustanovenia 

 
Právne vzťahy, ktoré vznikli na základe doterajšieho rozhodnutia pred 5. júnom 2018 sa 
posudzujú  podľa tohto predpisu až do doby ich ukončenia. 

 

 Doterajší Článok 3 sa premenuje  na Článok 4. 
 
 

Čl. II.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia Rozhodnutia rektora č. 17/2017 zostávajú v platnosti. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ a účinnosť dňom 
5. júna 2018. 

 

 

 

          prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
                                                     rektor 

 



 

 

Príloha č. 3 
Súhlas dotknutej osoby 

 
v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) (ďalej len „GDPR“) 

 
 
 
Podpísaný (á) ………………………………………………………………., 

(Titul, meno, priezvisko) 

narodený (á)  ………………………………………………………………,  

bytom   ………………………………………………………………, 

pracovisko  ………………………………………………………………. 

 
ako dotknutá osoba udeľujem týmto Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom 
Šrobárova 2, 041 80 Košice (ďalej len „prevádzkovateľ“), v zmysle Čl. 7 GDPR súhlas so 
spracúvaním mojich osobných údajov pre potreby spojené s vymenúvacím konaním v rozsahu 
údajov uvedených v žiadosti a jej  prílohách. Tento súhlas platí počas trvania konania ako aj počas 
následnej archivácie predložených dokumentov. 
 
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu 
prevádzkovateľovi a odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  
Ako dotknutá osoba potvrdzujem, že som bol informovaný/á o svojich právach v zmysle 
aplikovateľnej právnej úpravy. Oznámenie informácií dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov 
v zmysle čl. 13 GDPR tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto udelenia súhlasu. 
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. 
 
 
 
 
 
 
V …………………. dňa ……………                       .....................................................................        
         podpis 
 
 
 
 
 
 
 



Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„GDPR“) 
 
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, IČO: 
00397768 
Zodpovedná osoba: 
Mgr. Gabriela Ciberejová, e-mail: zodpovedna-osoba@upjs.sk  
 
Účel spracúvania osobných údajov: vymenúvacie konanie  
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby 
Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.  
 
Príjemcovia osobných údajov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
web sídlo UPJŠ. 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej 
organizácii. 
 
Doba uchovávania: UPJŠ archivuje a uchováva osobné údaje po dobu stanovenú platnými právnymi 
predpismi a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UPJŠ .  
 
Na UPJŠ neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 
4 GDPR.  
 
 
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa: 
a) požadovať prístup k jej osobným údajom; 
b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov; 
c) namietať spracúvanie osobných údajov, 
d) na prenosnosť svojich osobných údajov; 
e) kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje 
spracúvajú na tomto právnom základe, 
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky. 
 
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.  
https://www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/ochrana-osobnych-udajov/ 
 
 
                                                                                


