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Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ                                 Košice, 15.11.2017 
                                                                                                   Č. j.REK00580/2017-UPA/13953 
                                   

 
Rozhodnutie 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 znení 
 týmto 

 

v y d á v a m 
 

nasledovné rozhodnutie o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) a jej súčastiach. 
 
 
 

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 (zákon č. 136/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z.                             
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien                      
a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov). 

 
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                                            
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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 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 

Článok 2 
 
1. Po skompletizovaní častí inauguračného spisu uvedených v čl. 1 ods. 1 – 16 tohto rozhodnutia 

zabezpečia dekani fakúlt predloženie inauguračného spisu rektorovi UPJŠ na predbežné 
prerokovanie ešte pred vymenovaním inauguračnej komisie a oponentov. 

2. Kompletný inauguračný spis sa predkladá v dvoch kópiách v písomnej podobe a v jednej 
kópii na elektronickom záznamovom médiu. 
 
 
 

Článok 3 
 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť a účinnosť Rozhodnutie rektora            
č. 3/2015 o určení obsahu inauguračného spisu na Univerzite Pavla Jozefa  Šafárika                       
v Košiciach a jej súčastiach  č. j. 142/2015 z 30.01.2015 

2. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ. 
 

             
     

  
 
 

 
 
 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
rektor UPJŠ 
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Príloha č.1 
 

Vzor profesijného životopisu 
 

 

Meno a priezvisko, tituly 
 

Dátum a miesto narodenia 
 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast  
 

Ďalšie vzdelávanie 
 

Priebeh zamestnaní  
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)  

 

  

Odborné alebo umelecké zameranie 
 
 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri 
evidencie umeleckej činnosti (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

 

Téma inauguračnej prednášky 
 

Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré 
rozhodovali o návrhu na profesora 

 

Návrh na vymenovanie za profesora na odbor 
 

Kontaktná adresa 
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Príloha č. 2 
 

Prehľad plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 
 

v študijnom odbore ............................. 
 

 

1
 Podľa Prílohy č. 2 Rozhodnutia rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

2 Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu 
pôvodných vedeckých prác. 

 požadované1   plnenie uchádzačom 

1. Pedagogická činnosť   

Minimálny počet rokov vykonávania 
pedagogickej činnosti od získania 
titulu docent v predmetoch z odboru 

  

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty 
(min. súhrnný počet AH)  

  

Počet ukončených doktorandov   

2. Publikačná činnosť   

Monografie   
Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác 

  

Počet výstupov kategórie A2   

3. Ohlasy na publikačnú činnosť   

Ohlasy spolu   
Ohlasy uvedené v citačných 
databázach WoS a SCOPUS 

  

4. Vedecká škola   

Výrazný podiel na riešení 
grantových projektov  

  

Uznanie vedeckou  komunitou   


