Opisu odboru inauguračného konania 33.Sociálna práca
1.Vymedzenie odboru inauguračného konania
Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo vysokej školy: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Identifikačné číslo vysokej školy : 00397865
Názov fakulty: Pedagogická fakulta
Sídlo fakulty: Račianska 59, 813 34 Bratislava
Názov odboru inauguračného konania: Sociálna práca
Platné rozhodnutie o priznaní práv: Číslo rozhodnutia:
Text rozhodnutia

2019/18599:27-A1110
dátum rozhodnutia
13.12.2019
Priznanie bez ČO reakreditácia po 1.11.2018

Obsahované vymedzenie: Odbor inauguračného konania v jadre zahŕňa systematické poznatky o sociálnej práci.
Sociálna práca je akademická disciplína založená na praxi, ktorá sa zaoberá riešením základných potrieb
jednotlivcov, rodín, skupín, komunít a spoločnosti ako celku s cieľom zlepšiť individuálne a kolektívne
blaho. Prax sociálnej práce čerpá z oblastí, ako je psychológia, sociológia, zdravotníctvo, politológia, komunitný
rozvoj, právo a sociálna ekonómia a zapája sa do systémov verejných politík s cieľom rozvíjať intervencie
a zlepšovanie sociálneho fungovania a spoločenskej zodpovednosti. Prax sociálnej práce sa štandardne delí do
troch úrovní. Mikropráca zahŕňa priamu prácu s jednotlivcami, rodinou, ako je poskytovanie individuálneho
poradenstva/terapie alebo pomoc rodine pri riešení jej základných funkcií. Mezzopráca zahŕňa prácu so
sociálnymi skupinami a komunitami. Makropráca zahŕňa presadzovanie zmien vo väčšom meradle
prostredníctvom advokácie, sociálnej politiky, rozvoja výskumu, správy verejných služieb alebo spolupráce s
vládnymi inštitúciami. Neoddeleiteľnou súčasťou sociálnej práce ako akademickej disciplíny je manažment
zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci na mikro- mezo-makro úrovniach. Realizácia vedeckého bádania
v sociálnej práci je osobitný spôsob poznania, ktorý systematicky zbiera a kategorizuje fakty, na základe ktorých
sa vytvárajú inovačné teórie.
Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa habilitačného konania v odbore sociálna práca sú predpokladom
pre to, že akademicky a vedecky pôsobiaci zamestnanec je svojimi vedeckými prácami a svojím uceleným
vedeckým dielom alebo svojimi umeleckými dielami a umeleckými výkonmi uznávanou vedúcou osobnosťou
v príslušnom odbore habilitačného konania na vysokej škole. Je schopný viesť doktorandov a ďalšie vedecké
a výskumné kolektívy. Je uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch na domácej a zahraničnej
vedeckej úrovni.
Uchádzač ovplyvnil vývin príslušného odboru inauguračného konania vytvorením vedeckej školy alebo originálnej
všeobecne uznávanej vedeckej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy
alebo umeleckú tvorbu. V príslušnom odbore inauguračného konania je uznávanou vedeckou alebo umeleckou
osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli národné a aj medzinárodné uznanie.
Udeľovaný titul: profesor (prof.)
Priradenie k študijnému odboru/odborom:
V rámci študijného odboru sociálna práca má Pedagogická fakulta akreditované tieto študijné programy 3.
stupňa:
105463 Sociálna práca - denné - v slovenskom jazyku
105461 Sociálna práca - externé - v slovenskom jazyku
105462 Sociálna práca - denné - v anglickom jazyku
105460 Sociálna práca - externé - v anglickom jazyku
2. Personálne zabezpečenie odboru inauguračného konania
osoby zodpovedné za HIK:
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
prof. Dr. Phil. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
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poc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH.
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. (prebieha habilitačné konanie)
Vedecká rada univerzity:
Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave je najvyšším odborným akademickým orgánom Univerzity
Komenského v Bratislave. Členov Vedeckej Rady UK v Bratislave vymenúva a odvoláva rektor po vyjadrení
Akademického senátu UK v Bratislave. Pôsobnosť Vedeckej rady UK v Bratislave je daná zákonom č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými
predpismi Univerzity Komenského v Bratislave. Členmi Vedeckej rady UK v Bratislave sú významní odborníci z
radov pedagogických zamestnancov UK v Bratislave, významní odborníci pôsobiaci v jednotlivých študijných
odboroch zo sústavy študijných odborov patriacich do jednotlivých študijných odborov alebo príbuzných odborov
a významní odborníci z praxe pôsobiaci v oblasti štátnej správy, výskumu a iných profesií.
Odkaz na zloženie vedeckej rady:
Vedecká rada univerzity: https://uniba.sk/veda/vedecka-rada-uk/zlozenie-vr-uk/
Vedecká rada fakulty: https://www.fedu.uniba.sk/veda/vedecka-rada/
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8BF5AF0FDA87-4EB4-88A5-EB4E85E4E66C%7D&file=VUPCH_Mackinova_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FSOCIALNA%20PRACA%2FVTC%20IK%2FMACKINOVA%20IK&vie
wid=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7
prof. Dr. Phil. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B26DFFBBA
-459B-4C66-9999-5BA0B0758719%7D&file=VUPCH_Muransky_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FSOCIALNA%20PRACA%2FVTC%20IK%2FMURANSKY%20IK&view
id=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.
Odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3065F29D
-2323-483C-AC3B-FBAD579533C9%7D&file=VUPCH_Leikert_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FSOCIALNA%20PRACA%2FVTC%20IK%2FLEIKERT%20IK&viewid=
4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7
doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH.
Odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9D4EADE0
-324B-41FD-AF58-1303A6B1F364%7D&file=VUPCH_Stanciak_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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Odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FSOCIALNA%20PRACA%2FVTC%20IK%2FSTANCIAK%20IK&viewid
=4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7
PhDr. Pavol Kopinec, PhD. (prebieha habilitačné konanie)
Odkaz na VUPCH:
https://liveuniba.sharepoint.com/:x:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7B9798A5
-1C8C-43D2-A2A8-26BE5EC04B66%7D&file=VUPCH_Kopinec_PdF.xlsx&action=default&mobileredirect=true
Odkaz na VTC:
https://liveuniba.sharepoint.com/sites/PdF_Akreditacia/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2F
sites%2FPdF%5FAkreditacia%2FZdielane%20dokumenty%2FHABILITA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%20a%20
INAUGURA%C4%8CN%C3%89%20KONANIE%2FSOCIALNA%20PRACA%2FVTC%20IK%2FKOPINEC%20IK&viewid=
4b5253d3%2D31a3%2D4233%2D96c4%2Dee822f743dd7

3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave sú zapracované do
Vnútorného predpisu č. 24/2021 , ktorý bol schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave v
súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších. Rámcové kritériá určujú minimálne kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok na
získanie vedeckopedagogického titulu „docent“ (v ďalšom skrátene „kritériá na získanie titulu docent“) a
minimálne kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ (v
ďalšom skrátene „kritériá na získanie titulu profesor“). Splnenie minimálnych kritérií schválených Vedeckou radou
UK je nutnou podmienkou na získanie titulu docent alebo profesor. Rámcové kritériá UK vychádzajú z predstáv o
štruktúre osobností uchádzačov o tieto tituly, zohľadňujú potrebu ich prezentovania a presadzovania sa na
medzinárodnom vedeckom fóre, zároveň zohľadňujú vedecké zameranie a orientáciu publikačnej činnosti
jednotlivých fakúlt a odborov habilitačného konania a inauguračného konania.
Odkaz na aktuálne kritériá:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK sú v súlade so: a) Štandardmi pre habilitačné konania
a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len „štandardy“) Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
(ďalej len „SAAVŠ“), ktorými definuje súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie
habilitačného konania a inauguračného konania na vysokých školách v Slovenskej republike, b) so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ktorými sú najmä 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 (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“), zákon o vysokých školách,
vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) č. 246/2019 Z.
z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej
len „vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), 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.
Rámcové kritériá určujú minimálne kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie
vedeckopedagogického titulu „docent“ a minimálne kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie
vedeckopedagogického titulu „profesor“. Splnenie minimálnych kritérií schválených Vedeckou radou UK je nutnou
podmienkou na získanie titulu docent alebo profesor. Rámcové kritériá UK vychádzajú z predstáv o štruktúre
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osobností uchádzačov o tieto tituly, zohľadňujú potrebu ich prezentovania a presadzovania sa na medzinárodnom
vedeckom fóre, zároveň zohľadňujú vedecké zameranie a orientáciu publikačnej činnosti jednotlivých fakúlt a
odborov habilitačného konania a inauguračného konania.
Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu "profesor" schvaľuje Vedecká rada UK v Bratislave uchádzačovi,
ktorý spĺňa podmienky na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" je predchádzajúce získanie vedeckopedagogického titulu "docent" a úspešné absolvovanie inauguračného konania a aj tieto podmienky: a) vedecky a
pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru
vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované
vedecké práce, objavy, vynálezy, c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, jeho vedecké
práce dosiahli aj medzinárodné uznanie.
Odkaz na aktuálne kritériá:
https://liveuniba.sharepoint.com/:w:/r/sites/PdF_Akreditacia/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF5A2FE78585B-466D-AE6F7D9E27506C67%7D&file=NoveRamcove_kriteria_HaI_PdF_UK_33_Socialna_praca1905.docx&action=default&m
obileredirect=true
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/Vp_2021_24_Ramcove_kriteria_na_ziskavanie_titulu_docent_
a_profesor.pdf
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014 do 31.8.2022:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_3.pdf
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na
vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK platné od
1.4.2014:
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Veda/2._Habilitacne_a_vymenuvacie_konania/2._Informacie_pre_u
chadzacov_o_habilitacne_konanie/Kriteria_na_vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ziskania_vedeckopedagogickeho_titulu_docent_a__profesor_Pedagogickej_fakulty.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/informacie-pre-uchadzacov-ovymenovacie-konanie/

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave
Odbor habilitačného a inauguračného konania: sociálna práca v študijnom odbore 33. sociálna práca

Minimálne povinné požiadavky

Požadované minimálne hodnoty
Doc.
Prof.
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1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
Doba vykonávania pedagogickej činnosti:
Pedagogický výstup:
Vysokoškolská učebnica alebo učebný text, alebo skriptá,
alebo kapitoly: v nich rozsah autorských hárkov (uvádza sa
autorský podiel uchádzača), alebo elektronický kurz (napr.
v Moodle):

3 roky po PhD.
Spolu 3 AH

3 roky po doc.
1 x vysokoškolská
učebnica alebo 3
x učebný text,
alebo skriptum (aj
kapitoly), alebo
elektronický
učebný text
Spolu 6 AH alebo
ich ekvivalent
Minimálne 20
(Bc./Mgr.)

Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:

Minimálne 10
(Bc./Mgr.)

2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť*)
Vedecké a odborné výstupy, z toho výstupy v kategóriách
A+; A a A-:

Publikácie vo
vedeckých
monografiách,
editovaných
knihách,
časopisoch
a zborníkoch:

Publikácie vo
vedeckých
monografiách,
editovaných
knihách,
časopisoch
a zborníkoch:

25 (3),

45 (3),

z toho: A+; A: 3
(1) alebo
A-: 6 (2)

z toho: A+; A: 5
(1) alebo
A-: 10 (2)

30 (4),

60 (4),

z toho
v uvedených
databázach: 5 (2)

z toho
v uvedených
databázach: 10
(2)

-

1
1

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy*)
Ohlasy spolu
z toho:
Ohlasy registrované vo WoS, SCOPUS, prípadne
ERIH Plus, Norwegian Register for Scientific Journals, Series
and Publishers (v ďalšom Norwegian Register), ProQuest
(ďalej len v databázach)
4. Vedecká škola
Výchova doktorandov:
(skončený/po dizertačnej skúške):
Účastník výskumného alebo umeleckého projektu/z toho
vedúci alebo zástupca:
5. Ďalšie špecifické kritériá**

6. Ďalšie významné odborné činnosti:
a) oponent dizertačných prác,
b) člen habilitačnej/inauguračnej komisie,
c) člen vedeckej rady univerzity/fakulty,
d) člen programového výboru vedeckých konferencií,
e) recenzent alebo člen redakčnej rady časopisu,
f) účasť na tvorbe významných legislatívnych alebo
koncepčných materiálov,

3/1
Aktívna účasť na
domácich a
zahraničných
konferenciách:
10
4

5/2
Aktívna účasť na
domácich a
zahraničných
konferenciách:
20
8

5

g)

posudzovateľ projektovej činnosti VEGA, KEGA,
APVV,
h) iné.
*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov.
**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom na špecifiká odboru HaI konania.
Fakultatívna časť (definuje príloha 1 – Špecifikácia kategórií kvality výstupov tvorivej podľa zvyklostí v odbore
33. sociálna práca)
Definícia kategórií vedeckých publikácii podľa špecifík odboru alebo skupiny odborov1:
A+
Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) je do piatich rokov od publikovania citovaný najmenej trikrát v databázach,
b) je citovaný autormi najmenej z troch štátov (zohľadňujú sa štáty pracovísk uvedené
v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce viacerých autorov z rôznych štátov sa započítava
len jeden štát),
c) ide o vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu, ktorá je registrovaná v databázach
a má aspoň dva ohlasy,
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach CCC, WoS alebo
Scopus zaradený do prvého, druhého alebo tretieho kvartilu podľa citačných databáz JCR
alebo SJR v roku jeho vydania, ktorý je citovaný,
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo monografiu citovanú mimo Slovenska,
f) ide o pozvanú prednášku na medzinárodnom podujatí, ktorá je uverejnená v recenzovanej
publikácii.
A
Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaný najmenej dvakrát v databázach autormi, s ktorými autor výstupu nezdieľa
pracovisko v čase uverejnenia citácie,
b) je citovaný aspoň troma autormi najmenej z dvoch štátov (zohľadňujú sa štáty pracovísk
uvedené v citujúcich prácach; v prípade citujúcej práce viacerých autorov z rôznych štátov sa
započítava len jeden štát),
c) ide o kapitolu (aspoň 1 AH) v monografii alebo v editovanej knihe alebo kapitolu (aspoň 1 AH)
vo vysokoškolskej učebnici registrovanej v databázach,
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii registrovanej v databázach bez ohľadu na kvartil,
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál citované najmenej
dvoma zahraničnými autormi.
ADo tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaný v databázach najmenej tromi autormi,
b) je citovaný najmenej dvoma zahraničnými autormi,
c) ide o spoluautorstvo vo vedeckej monografii/editovanej knihe alebo autorstvo kapitoly, či
spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice v rozsahu min. 1 AH vydanej v cudzom jazyku,
d) ide o vedecký článok v periodickej publikácii alebo v zborníku, ktorý je citovaný zahraničnými
autormi,
e) ide o vysokoškolskú učebnicu alebo elektronický učebný materiál, ktoré sa používajú mimo
pracoviska ako študijná literatúra; uchádzač dokladuje túto skutočnosť hodnoverným
spôsobom.
B
Do tejto kategórie bude zaradený výstup, ak splní aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
a) je citovaný aspoň troma autormi,
b) ide o recenzovanú vedeckú monografiu alebo vysokoškolskú učebnicu, alebo elektronický
učebný materiál,
c) ide o tvorbu významných legislatívnych alebo koncepčných materiálov,
d) ide o učebnice a edukačné materiály s celoštátnym dosahom.

1

Pokiaľ nebudú definované kategórie vedeckých publikácií podľa uvedenej tabuľky, bude musieť byť uchádzačovi každý
výstup zaradený do kategórie individuálne na základe kvalitatívneho posúdenia obsahu vedeckých výstupov, nie na základe
formalistického a scientometrického posúdenia, ale na základe posúdenia príslušnou habilitačnou/inauguračnou komisiou.
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4. Pravidlá a postupy inauguračného konania
Univerzita Komenského v Bratislave má vypracované pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného
konania vo Vnútornom predpise č. 25/2021, ktorý bol schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského
v Bratislave.
Pravidlá pre tvorbu HaIK sú v súlade so:
a) všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú zákon o zabezpečovaní kvality, zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
vysokých školách“), vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVŠ SR“) č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor (ďalej len „vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), 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.
b) so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len „štandardy“)
zverejnenými SAAVŠ, ktorými sa definuje súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie
akreditácie HaI konania na vysokých školách v Slovenskej republike.
Podľa Čl. 8 Vnútorného predpisu č.25/2021 má pravidlá a postupy habilitačného a inauguračného konania
postupy UK má stanovené a verejne prístupné pravidlá a postupy HaI konania, ktoré sú v súlade so všeobecne
záväznými predpismi. Pravidlá a postupy UK zaručujú:
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 preukázaný akademický podvod9 uchádzača je dôvodom na neudelenie titulu docent alebo neudelenie
titulu profesor,
d) výber a zloženie členov habilitačnej komisie a členov inauguračnej komisie a oponentov HaI konania v súlade
so všeobecne záväznými predpismi,
e) že členovia habilitačnej komisie a členovia inauguračnej komisie, a oponenti HaI konania pôsobia v príslušnom
odbore HaI konania alebo v odôvodnených prípadoch v oblasti vedy, techniky a umenia podľa zamerania tvorivej
činnosti uchádzača.
UK v rámci svojich postupov dôsledne a bez výnimky dodržiava všeobecne záväzné predpisy, platné pravidlá a
postupy HaI konania a kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického
titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu „profesor“, ktoré boli podkladom na rozhodovanie v rámci predchádzajúceho konania o
udelení akreditácie príslušného HaI konania.
Odkaz na platný vnútorný predpis, alebo jeho časť:
Vp_2021_25_Pravidla_pre_tvorbu_a_posudzovanie_podkladov_HaIK.pdf (uniba.sk)
Odkaz na predchádzajúce znenia s uvedením platnosti:
Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a
vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 UK
v Bratislave platné od 1.4.2014 do 31.8.2022 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Legislativa/vp_2014_7.pdf
5. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Inauguračné konania:
6. Linky na prebiehajúce konania
Inauguračné konania:
-
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