Osnova opisu odboru habilitačného konania
1.Vymedzenie odboru habilitačného 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 53, Bratislava 81334
Názov odboru habilitačného: Logopédia
Platné rozhodnutie o priznaní práv:
Číslo rozhodnutia:
2018/16680:12-15A0 (dátum rozhodnutia: 20.12.2018)
Text rozhodnutia:
priznanie bez ČO po vyhodnotení správy po 1.11.2018
obsahované vymedzenie:
Logopédia obsahuje poznatky o teóriách vzniku, prejavov, diagnostiky, odstraňovania a prevencie narušenej
komunikačnej schopnosti u detí a dospelých. Logopédia syntetizuje informácie zo súvzťažných disciplín, najmä
medicíny, jazykovedy, psychológie a pedagogiky, týkajúce sa komunikačnej schopnosti, jej anatomickofyziologickej bázy, možností diagnostikovania i korigovania, ktoré aplikuje v praxi. Vedomosti, zručnosti
a kompetencie absolventa habilitačného konania sú predpokladom pre to, že pedagogicky, vedecky pôsobiaci
zamestnanec je svojimi vedeckými prácami a svojím uceleným vedeckým dielom vedúcou osobnosťou
v príslušnom odbore habilitačného konania na vysokej škole. Je schopný viesť doktorandov a ďalšie vedecké
a výskumné kolektívy. Je uznávanou vedeckou osobnosťou vo vedeckých kruhoch doma a v zahraničí.
udeľovaný titul: docent (doc.)
priradenie k študijnému odboru/odborom: Logopédia a liečebná pedagogika
2. Personálne zabezpečenie odboru habilitačného a inauguračného konania
osoby zodpovedné za HK:
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.
Doc. Mgr. Zuzana Fábry-Lucká, PhD.
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
Research, artistic and other outputs
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
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Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
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Doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
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Doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

VUPCH_Kapalkova_PdF.xlsx (sharepoint.com)
PdF_Akreditacia - VTC_Kapalkova_HaI_PdF - Všetky dokumenty (sharepoint.com)
Doc. Mgr. Zuzana Fábry-Lucká, PhD.
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PdF_Akreditacia - VTC_FabryLucka_HaI_Pdf - Všetky dokumenty (sharepoint.com)
Sprístupnenie výstupov tvorivých činností
Research, artistic and other outputs
Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.
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3. Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent
Odkaz na aktuálne kritériá:
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
NoveRamcove_kriteria_HaI_PdF_UK_21_Logopedia1905.docx (sharepoint.com)
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:
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/
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5. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného 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
6. Linky na ukončené konania a ich výsledky v rokoch 2016-2022:
Habilitačné konania:
Doc. Mgr. Zuzana Fábry-Lucká, PhD.

Habilitačné konanie 2022 (uniba.sk)
7. Linky na prebiehajúce konania
Habilitačné konania: žiadne
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