
 

Uchádzač v zmysle Kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania                     

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Jesseniovej lekárskej fakulty UK v 

Martine, Zásad UK a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania                  

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

predloží k inauguračnému konaniu: 

 

1) žiadosť dekanovi – predsedovi Vedeckej rady JLF UK – 1x 

 

2) súhlas so spracovaním osobných údajov – 1x  

 

3) odporúčací list zodpovedného funkcionára príslušnej organizácie k zahájeniu konania 

na JLF UK (predložia uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami JLF UK a pedagogickú činnosť 

vykonávajú na inej VŠ)  

 

4) doklad o odbornej praxi (potvrdenie z personálneho oddelenia) – 1x 

 

5) charakteristiku uchádzača (formulár aj elektronicky) – 1x 

 

6) profesijný štrukturovaný životopis (predpísaný vzor) – 14x podpísaný + elektronicky 

 

7) doklady  

 o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa - 1x osvedčenú kópiu dokladu + 13 

kópií 

 o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa – 1x osvedčenú kópiu dokladu + 13 

kópií 

 o získaní titulu docent – 1x osvedčenú kópiu dokladu + 13 kópií 

 o liečebno-preventívnej činnosti a o získaných špecializáciách /I., II.st.) – 1x 

osvedčenú kópiu dokladu + 13 kópií 

 

8) Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej 

práci, podpísaný vedúcim katedry, prednostom kliniky alebo ústavu (prednášky, semináre, 

cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych, dizertačných a študentských 

vedeckých prác, tvorba učebných pomôcok a pod.). Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami 

fakúlt alebo súčastí UK, doložia navyše potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané 

dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť – 14x   

 

9) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác s uvedením ich 

ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií. Uchádzači, ktorí nie 

sú zamestnancami fakúlt alebo súčastí UK, doložia zoznam, v ktorom bude zrejmý 

rozsah autorských hárkov pri mene uchádzača, korešpondujúci autor, impakt faktor 

časopisu – podpísaný riaditeľom akademickej knižnice - 14x aj elektronicky.  

V zozname uchádzač vyznačí 3 až 5 prác, ako aj 3 až 5 ohlasov, ktoré sám pokladá za 

najvýznamnejšie.  

 

10) Zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, 

ktoré nemožno uviesť v zozname podľa bodu 9). V tomto zozname uchádzač uvedie správy o 

vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických projektoch, ako aj iné 

preukázateľné práce a výkony, ktorými môže dokumentovať svoju vedeckú alebo odbornú 



výkonnosť. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom 

nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa bodu 9) a 11). Účasť na riešení 

výskumných úloh uchádzač preukáže potvrdením z Referátu pre vedecko-výskumnú 

činnosť fakulty, resp. potvrdením zodpovedného riešiteľa projektu (meno 

zodpovedného riešiteľa, presný názov úlohy, číslo úlohy, grantová agentúra, roky 

riešenia) – 14x, dátum a podpis 

 

11) Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť, ktoré nemožno uviesť 

v zozname podľa bodu 9). V tomto zozname uchádzač uvedie účasť na domácich a 

zahraničných prednáškových pobytoch (zoznam prednášok) a pracovných pobytoch alebo 

výstavách konaných vo vedeckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, 

redakčných radách vedeckých časopisov a pod. V zozname sa uvádzajú osobitne zahraničné 

prednáškové pobyty  hradené pozývateľom. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s 

tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa písm. 9) 

a 10) – 14x, dátum a podpis 

 

12) stručná a výstižná Charakteristika najdôležitejších vedeckých ohlasov, vypracovaná 

a podpísaná uchádzačom. V nej sa uchádzač vyjadrí aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, 

ktoré v zozname prác a ohlasov označil ako najvýznamnejšie – 14x, dátum a podpis  

  

13) Súbor všetkých prác uvedených v „Zozname pôvodných publikovaných vedeckých 

a odborných prác s uvedením ich ohlasov“.  

Pri knižných publikáciách sa predkladá titulný list publikácie (líce aj rub), tiráž, obsah, úvod, 

predslov a záver, ak sú v dokumente, pri kapitolách v knižných publikáciách aj kópiu prvej 

a poslednej strany kapitoly, pri elektronických dokumentoch sa predkladá aj hmotný nosič. 

Pri článkoch, príspevkoch, štúdiách alebo statiach v časopise alebo zborníku sa predkladá 

titulná strana zdrojového dokumentu, obsah časopisu alebo zborníka, tiráž, text článku, 

príspevku, štúdie alebo state.  

Každá súčasť súboru musí byť označená identifikačným kódom podľa zoznamu uvedeného 

podľa bodu 9) – 1x     

 

14) doklad o vlastnej vedeckej škole – 14x 

Účasť na školení a vedení doktorandov uchádzač preukáže potvrdením z Referátu pre 

doktorandské štúdium príslušnej fakulty (menný zoznam ukončených doktorandov,  

dátum ukončenia, študijný program, v súčasnosti školených doktorandov, doktorandi 

po dizertačnej skúške, dátum skúšky) 

 

15) zoznam 5 zahraničných odborníkov – z nich najmenej traja odborníci mimo Českej 

republiky  (presná adresa, e-mailový kontakt, funkčné postavenie, vedecké zameranie, citácia 

ich najdôležitejšieho vedeckého diela) schopných posúdiť medzinárodnú odbornú úroveň 

uchádzača – 1x elektronicky 

 

16) zoznam aspoň piatich publikovaných vedeckých a odborných prác v anglickom 

jazyku, príp. inom vhodnom jazyku, určený na zaslanie zahraničnému posudzovateľovi –1x 

elektronicky 

 

17) súbor najvýznamnejších separátov, príp. ďalších textových a obrazových materiálov 

v príslušnom jazyku dokumentujúcom vedecké dielo uchádzača určených na zaslanie 

zahraničnému posudzovateľovi –  5x (aj elektronicky) 

 



18) téma inauguračnej prednášky  

Uchádzač inauguračnou prednáškou preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť (§ 5 

ods. 9 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z.), predstaví svoj celkový prínos v odbore, 

prínos svojich študentov k vývinu odboru a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho 

perspektívy v presne vymedzenom časovom intervale max. 15 min.     

 

 

Materiály sa predkladajú podľa poradia usporiadané v euroobaloch, založené v zakladači. 

 

 


