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Vec 

Habilitačné konanie 

-prerušenie konania 

 

Vážená  pani doktorka, 

 

 oboznámil som sa s Vašou žiadosťou o začatie habilitačného konania na našej fakulte 

v odbore 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva  podanej dňa 23.09.2013 pod číslom 6720/2013, ako 

aj  s obsahom Vášho habilitačného spisu a zistil som nasledovné nedostatky: 

 

1. Z celkového počtu 20 vedeckých článkov (recenzovaných) požadovaných podľa našich kritérií 

„Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko- 

pedagogického titulu „profesor“ Právnickej fakulty UK“, je splnených 17 vedeckých 

článkov, t.j. 3 chýbajú. 

 

2. Podľa uvedených kritérií čl. 4 ods. 2 „uchádzač o habilitáciu  vykoná minimálne           

v rozsahu 14 dní, študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole“. Potvrdenie 

o absolvovaní zahraničného študijného pobytu vo Vašom habilitačnom spise 

absentuje. 
 

3. Nebol uhradený poplatok za habilitačné konanie podľa Smernice dekana PraF UK      

č. 6/2008 „Úprava úhrady poplatkov a realizácie nákladov za habilitačné 

a inauguračné konanie“ vo výške 829,84 €. 

 

Podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) „Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent 

a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ zo dňa 

05.12.2005  citujem: 
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„Predseda VR fakulty najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti             

o začatie habilitačného konania písomne uchádzačovi: 

a) potvrdí prijatie žiadosti, úplnosť príloh a začatie habilitačného konania, alebo 

b) oznámi, že žiadosť neobsahuje niektoré náležitosti podľa Čl. 1 ods. 2 a habilitačné 

konanie je prerušené až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie na jeden rok. Ak 

uchádzač v určenej lehote neodstránil nedostatky, habilitačné konanie sa skončí. Ak 

uchádzač uspokojivo odstránil nedostatky, predseda VR mu písomne oznámi 

ukončenie prerušenia jeho habilitačného konania“. 
 

Vzhľadom na zistené nedostatky  prerušujem Vaše habilitačné konanie začaté podaním Vašej 

žiadosti zo dňa 23.9.2013 do odstránenia nedostatkov. 

Zároveň Vás vyzývam na uhradenie poplatku za habilitačné konanie vo výške       

829,84 € (slovom: osemstodvadsaťdeväť eur a osemdesiatštyri eurocentov).  

Uvedenú sumu uhraďte prosím na:  
 
Bežný účet PraF UK Bratislava 
7000083194/8180 
 
IBAN 
SK20 8180 0000 0070 0008 3194 
 
Swiftový kód 
SUBA SK BX 
 

Banka: Všeobecná úverová banka 
Mlynské Nivy 1 
829 90 Bratislava 

 

s tým, že do správy pre prijímateľa uvediete svoje meno a priezvisko a bankové 

poplatky uhradíte sama. 
 

S pozdravom 

 

 

                             prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. 

                                                                                       predseda Vedeckej rady PraF UK 
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