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Na zabezpečenie jednotného postupu pri predkladaní žiadostí o začatie habilitačného konania 

a inauguračného konania na Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) a v súlade 

s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK vydávam toto 

 

Usmernenie k podaniu žiadosti o začatie habilitačného konania  

a inauguračného konania na JLF UK 

 

1. Uchádzač osobne informuje dekana JLF UK o svojom záujme habilitovať alebo 

inaugurovať na JLF UK v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

(https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-

cinnost/Akreditovane_odbory/Akreditovane_odbory.pdf), a to ešte pred tým, ako 

začne komunikovať s Referátom vedecko-výskumnej činnosti (RVVČ).  

Uchádzači z prostredia mimo JLF UK („externí uchádzači“) v rámci prvého kontaktu 

oslovia RVVČ cez monika.frndova@uniba.sk, ktorého pokynmi sa riadia.  

2. V ďalšom kroku uchádzač komunikuje na úrovni RVVČ, ktorý overuje splnenie 

Kritérií JLF UK pre udelenie titulu docent a profesor 

(https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-

cinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf). 

RVVČ požiada Akademickú knižnicu JLF UK o vypracovanie zoznamu publikačnej 

činnosti uchádzača. Akademická knižnica zabezpečí kontrolu zoznamu publikácií 

poverenou zamestnankyňou Rektorátu UK. Odkontrolovaný oficiálny zoznam zasiela 

uchádzačovi RVVČ. 

3. Celý proces predkladania materiálov k žiadosti o začatie habilitačného alebo 

inauguračného konania koordinuje RVVČ, pričom uchádzač sa riadi jeho pokynmi.                 

4. Žiadosť o začatie habilitačného/inauguračného konania a príslušné materiály uchádzač 

predkladá výhradne na RVVČ, a to po vzájomnom dohovore. 

5. Žiadosť o začatie kvalifikačného postupu posudzuje Aprobačná komisia v zmysle 

Kritérií JLF UK pre udelenie titulu docent a profesor; po jej kladnom stanovisku, 

Vedecká rada (VR) JLF UK schvaľuje návrhy habilitačných/inauguračných komisií 

a oponentov. 

6. VR JLF UK sa na jednom zasadnutí vyjadruje maximálne k trom predkladaným 

návrhom na začatie habilitačného/inauguračného konania.  

7. Návrhy na habilitačnú/inauguračnú komisiu a oponentov sa na zasadnutia VR JLF UK 

zaraďujú podľa dátumu predloženej žiadosti o začatie habilitačného/inauguračného 

konania na RVVČ; pri väčšom počte žiadostí oboznámi RVVČ uchádzača 

s harmonogramom zaradenia spisu do programu VR. 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/Akreditovane_odbory/Akreditovane_odbory.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/Akreditovane_odbory/Akreditovane_odbory.pdf
mailto:monika.frndova@uniba.sk
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/referat-pre-vedecko-vyskumnu-cinnost/HaI_legislativa/VP_2014_13_KritDocProf2014_JLFUK_03032014.pdf
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8. Na jednom zasadnutí VR JLF UK sa konajú najviac tri inauguračné 

prednášky/obhajoby habilitačných prác.   

9. Po ukončení habilitačného konania a po kontrole celého procesu Oddelením vedy, 

výskumu a doktorandského štúdia UK, bude uchádzačovi zaslaný odpis dekrétu 

menovania za docenta podpísaný rektorom UK. Originál dekrétu sa uchádzačovi 

odovzdá na slávnostnej promócii na pôde UK.   

10. V prípade, že VR JLF UK schváli predloženie návrhu na vymenovanie uchádzača za 

profesora Vedeckej rade Univerzity Komenského, ďalšiu komunikáciu s uchádzačom 

preberá Oddelenie vedy, výskumu a doktorandského štúdia UK, ktoré pozve 

uchádzača na prednášku pred VR UK.  

11. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť 15. marca 2021. 

 

  

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK 

 


