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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila
dňa 8.novembra 2021 v nadväznosti na čl. 29 ods. 1 Štatútu Univerzity Komenského v
Bratislave (ďalej len „UK“) tieto Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie
oprávnenia uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné konanie na Univerzite
Komenského v Bratislave (ďalej len „Pravidlá pre tvorbu HaIK“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Pravidlá pre tvorbu HaIK vytvárajú pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov
na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania podľa § 31 a nasl. zákona
č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení 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“), sú súčasťou vnútorného systému kvality zabezpečovania činností vysokej školy
a súvisia s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
(2) Pravidlá pre tvorbu HaIK stanovujú postup na tvorbu, prípravu a posudzovanie
podkladov predkladaných Akreditačnej rade UK a Slovenskej akreditačnej agentúre pre
vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) na získanie práv na habilitačné konania
a inauguračné konania (ďalej len „HaI konania“).
(3) 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.
(4) Pravidlá pre tvorbu HaIK reflektujú Metodiku na vyhodnocovanie štandardov (ďalej len
„metodika SAAVŠ“), ktorá obsahuje súbor postupov, kritérií a ukazovateľov
prostredníctvom ktorých SAAVŠ vyhodnocuje plnenie štandardov pre HaI konania.

(5) Pravidlá pre tvorbu HaIK reflektujú Metodiku hodnotenia tvorivých činností, ktorá
obsahuje súbor postupov, kritérií a ukazovateľov prostredníctvom ktorých SAAVŠ
vyhodnocuje úroveň tvorivých činností vysokej školy.
Čl. 2
Postup prípravy, tvorby a posudzovania podkladov
(1) Návrh na začatie konania na získanie práv v odbore HaI konania predloží rektorovi dekan
fakulty po jeho schválení v akreditačnej rade fakulty. Vypracovaním návrhu môže byť
poverená len osoba, ktorá je v návrhu uvedená v skupine piatich osôb zodpovedných
za kvalitu príslušného odboru HaI konania, a ktorá súčasne aktuálne pôsobí na UK vo
funkcii profesora a má titul profesor1 (ďalej aj „hlavný garant“).
(2) Podklady, ktoré evidentne nebudú pripravené podľa postupu uvedeného v týchto
Pravidlách pre tvorbu HaIK alebo evidentne nebudú obsahovať kritériá a ukazovatele
minimálne na úrovni určenými „Rámcovými kritériami UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“, nebudú prijaté na ďalšie
konanie na UK a budú vrátené navrhovateľovi, ktorý ich po prepracovaní môže znova
predložiť na nové konanie.
(3) Spoločný návrh dvoch alebo viacerých fakúlt, predkladá dekan fakulty, na ktorej
pedagogicky a vedecky alebo pedagogicky a umelecky pôsobí osoba, ktorej bolo
po dohode dekanov uložené pripraviť návrh. Návrh schváli akreditačná rada každej
fakulty, ktorá sa na príprave návrhu podieľala.
(4) Dekan fakulty v návrhu uvedie:
a) názov odboru HaI konania a jeho priradenie k jednému alebo k dvojici zo študijných
odborov, v ktorom má UK oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné
programy tretieho stupňa (čl. 3),
b) obsah odboru HaI konania (čl. 3),
c) personálne zabezpečenie odboru HaI konania (čl. 4),
d) dokladuje úroveň tvorivej činnosti v odbore HaI konania (čl. 5),
e) kritériá na získanie titulu docent v odbore HaI konania (čl. 6),
f) kritériá na získanie titulu profesor v odbore HaI konania(čl. 6).
(5) Rektor predloží návrh na posúdenie Akreditačnej rade UK.
(6) Po kladnom vyjadrení Akreditačnej rady UK rektor predloží návrh na posúdenie SAAVŠ.
Ak predložený návrh nebol schválený Akreditačnou radou UK, rektor vráti návrh
na prerokovanie a dopracovanie navrhovateľovi, ktorý ich po prepracovaní môže
predložiť na nové konanie.
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V prípade odboru habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí
s prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2
vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov priradeným k regulovaným povolaniam podľa
Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., na splnenie tejto požiadavky postačuje skupina troch osôb zodpovedných
za kvalitu HaI konania.

Čl. 3
Názov a obsah odboru HaI konania
(1) Odbor HaI konania je vymedzený svojim názvom a obsahom. Názov a obsah odboru HaI
konania sú určené tak, aby zaručili obsahové vymedzenie odboru HaI konania čo
najbližšie k názvu a opisu študijného odboru2 alebo k názvom a opisom dvojici študijných
odborov, ku ktorým je odbor HaI konania priradený.
(2) UK je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho stupňa
v študijnom odbore alebo študijných odboroch, ku ktorému alebo ku ktorým je odbor
HaI konania priradený.
Čl. 4
Personálne zabezpečenie odboru HaI konania
(1) Zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaI konania má skupina piatich
osôb, ktoré vedecky alebo umelecky pôsobia na ustanovený týždenný pracovný čas
na UK v odbore HaI konania alebo v súvisiacom odbore (ďalej aj „garanti“). Z týchto osôb
sú aspoň dve vo funkcii profesora a majú titul profesor a ďalšie osoby sú aspoň vo funkcii
docenta a majú titul docent. Výstupy tvorivej činnosti každej z týchto osôb
preukázateľne dosahujú aspoň významnú medzinárodnú úroveň3. Každá z týchto osôb
môže mať zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality najviac jedného odboru HaI
konania a to len na UK.
(2) V prípade odboru HaI konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou
odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených
v prílohe č. 2 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov priradeným k
regulovaným povolaniam podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., na splnenie tejto
požiadavky postačuje, ak na UK pôsobia v odbore habilitačného konania
a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore tri osoby na ustanovený týždenný
pracovný čas, z ktorých aspoň jedna je vo funkcii profesora a má titul profesor a ďalšie sú
vo funkcii docenta a majú titul docent. Každá z týchto osôb môže mať zodpovednosť
za rozvoj a zabezpečovanie kvality najviac jedného odboru HaI konania na UK.
(3) Vedecká rada UK a vedecká rada fakulty, na ktorej sa HaI konanie uskutočňuje, má
zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych
predpisov4 a vnútorných predpisov UK a pozostáva z významných odborníkov, medzi
ktorými je zastúpený aspoň jeden odborník s odbornou kapacitou posudzovať HaI
konania v študijnom odbore, ku ktorému je odbor HaI konania priradený.
Čl. 5
Úroveň tvorivej činnosti odboru HaI konania
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Opisy študijných odborov sú uvedené vo Vyhláške MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov
v Slovenskej republike.
3
čl. 23 metodiky SAAVŠ.
4
V zmysle § 11 ods. 2 a § 29 ods. 2 zákona o vysokých školách.

(1) Nevyhnutnou podmienkou získania práv uskutočňovať HaI konania v odbore je
uskutočňovanie dlhodobej a sústavnej tvorivej činnosti v odbore HaI konania, ktorej
intenzita a rozsah zodpovedajú povahe HaI konania a výsledky ktorej dosahujú špičkovú
medzinárodnú úroveň.
(2) Úroveň výsledkov tvorivej činnosti preukazuje UK, v súlade so štandardmi a metodikou
SAAVŠ, prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov,
zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HaI konania, pričom:
a) UK predkladá za každého jedného učiteľa 5 výstupov, z toho aspoň 2 výstupy sú
z obdobia ostatných 6 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná príslušná žiadosť
o akreditáciu,
b) UK predloží spolu 25 výstupov5,
c) jeden a ten istý výstup sa predkladá v rámci príslušného posudzovania len raz,
d) jedna a tá istá osoba predkladá výstupy len v rámci jedného hodnotenia tvorivej
činnosti za účelom akreditácie HaI konania,
e) v prípade výstupov s viacerými autormi je možné ten istý výstup predložiť a pripísať
ďalším osobám v iných hodnoteniach tvorivej činnosti za účelom akreditácie HaI
konania, a to najviac trikrát,
f) UK zabezpečí dostupnosť záznamov o predložených výstupoch tvorivej činnosti
a ohlasoch na tieto výstupy v bibliometrických a citačných databázach, registroch
evidencie publikačnej a umeleckej činnosti alebo v iných vyhľadávacích systémoch,
ktoré sú akceptované ako relevantné v príslušnom odbore HaI konania.
(3) V súlade so štandardmi, UK preukazuje existenciu kritickej masy pre výskum a umenie
a vysokú úroveň kvality tvorivých činností tým, že je oprávnená vytvárať, uskutočňovať
a upravovať študijné programy tretieho stupňa aspoň v polovici študijných odborov6,
v ktorých poskytuje vysokoškolské vzdelávanie.
(4) Preukázanie kritickej masy výstupov a vysokú úroveň kvality tvorivých činností môže UK
nahradiť tým, že sa podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz za šesť rokov7
a na základe výsledkov najnovšieho hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať
označenie „výskumná univerzita“8.
Čl. 6
Úroveň kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor
a na získanie titulu docent
(1) Vedecká rada UK schválila a UK má zverejnené kritériá na vyhodnotenie splnenia
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V prípade odboru habilitačného konania a inauguračného konania, ktorého obsahové vymedzenie súvisí
s prípravou odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania uvedených v prílohe č. 2
Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa
Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., vysoká škola predloží 15 výstupov.
6
Podľa § 25 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality.
7
V zmysle § 88a zákona o vysokých školách.
8
Kým nebude ukončené prvé periodické hodnotenie, postupuje sa podľa § 38 ods. 7 zákona o zabezpečovaní
kvality.

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a štandardmi.
(2) Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ sú na UK tvorené Rámcovými kritériami UK na vyhodnotenie splnenia
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu "profesor" (ďalej len
„rámcové kritériá“) a komplexnými kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu "profesor“ (ďalej aj „fakultné kritériá“) , ktoré sú
v súlade s rámcovými kritériami a sú platné a účinné pre odbory HaI konania realizované
na fakulte, prípadne obsahujú špecifiká podľa jednotlivých študijných odborov, ku
ktorým sú odbory HaI konania priradené alebo špecifiká podľa jednotlivých odborov HaI
konania alebo ich skupín. Fakultné kritériá stanovujú parametre v štruktúre a kvalite
zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore HaI
konania.
(3) Ak UK doteraz nemala práva na HaI konania v príslušnom odbore, potom sa použijú ako
minimálny základ náročnosti na vytvorenie kritérií pre získanie titulu profesor
a na získanie titulu docent v príslušnom odbore kritériá inej vysokej školy v Slovenskej
republike, ktorá takéto práva mala alebo kritériá v inom obdobnom odbore HaI konania,
priradenom k príslušnému študijnému odboru. Ak nie je možné použiť kritériá podľa
predchádzajúcej vety, použijú sa kritériá v inom obdobnom odbore, ktoré je svojím
vymedzením najbližšie k danému odboru HaI konania. Takto vytvorené kritériá predloží
rektor UK na schválenie Vedeckej rade UK po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty.
Čl. 7
Vznik a zánik funkcie garantov a spolugarantov
(1) Garanta a spolugarantov HaI konania vymenuje dekan pred začatím prípravy odboru HaI
konania, tieto osoby musia byť uvedené v návrhu na začatie konania na získanie práv
v odbore HaI konania, ktorý je schválený v akreditačnej rade fakulty.
(2) Zmenu garanta alebo spolugaranta akreditovaného odboru HaI konania schvaľuje
na návrh dekana fakulty akreditačná rada fakulty, na ktorej sa odbor HaI konania
uskutočňuje. Proti negatívnemu rozhodnutiu akreditačnej rady fakulty sa môže dekan
odvolať na Akreditačnú radu UK, ktorá môže rozhodnutie akreditačnej rady fakulty
zmeniť. Akreditačná rada fakulty o zmene garanta informuje Akreditačnú radu UK,
ktorá v lehote 6 mesiacov môže začať konanie, v rámci ktorého preskúma zmenu
garanta
alebo spolugaranta a rozhodne o schválení
alebo
neschválení
jeho
vymenovania; ak štandardy SAAVŠ alebo iné záväzné postupy SAAVŠ vyžadujú
oznámenie zmeny garanta alebo spolugaranta alebo ďalšie konanie pred SAAVŠ, rektor
v súvislosti so zmenou garanta alebo spolugaranta okrem uvedeného vykoná potrebné
úkony smerujúce k SAAVŠ.

(3) Dekan odvolá garanta alebo spolugaranta ak prestal spĺňať kvalifikačné predpoklady
podľa štandardov SAAVŠ.
(4) Dekan odvolá garanta alebo spolugaranta aj vtedy, ak nemožno dosiahnuť nápravu
inak a garant alebo spolugarant si
a) nedostatočne kvalitne plní svoje povinnosti spojené s funkciou garanta
alebo spolugaranta,
b) výsledky jeho tvorivej činnosti nie sú dostatočnou zárukou rozvoja
a udržateľnosti študijného programu.
(5) Dekan môže odvolať garanta alebo spolugaranta aj z iných dôvodov.
(6) Funkcia garanta a spolugaranta zaniká:
a) odvolaním;
b) nepriznaním oprávnenia na uskutočňovanie habilitačného a inauguračného konania
v odbore HaI konania,
c) odňatím oprávnenia na uskutočňovanie habilitačného a inauguračného konania
v odbore HaI konania,
d) zrušením oprávnenia uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v odbore HaI
konania,
e) v prípade
vzdania
sa
funkcie
garanta
alebo spolugaranta dňom
vymenovania nového garanta alebo spolugaranta,
f) skončením pracovného pomeru na príslušnej fakulte UK na ustanovený týždenný
pracovný čas.
(7) Po zániku funkcie garanta alebo spolugaranta musí dekan do 3 mesiacov vymenovať
nového garanta alebo spolugaranta.
Čl. 8
Pravidlá a postupy HaIK
(1) 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.
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čl. 27 metodiky SAAVŠ.

(2) 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 umelecko-pedagogického titulu
„profesor“, ktoré boli podkladom na rozhodovanie v rámci predchádzajúceho konania
o udelení akreditácie príslušného HaI konania10.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1) HaI konania, ktoré začali pred dátumom účinnosti tohto predpisu, sa riadia doteraz
platnými predpismi.
(2) Jednotlivé orgány, procesy a pravidlá podľa tohto predpisu musia byť na UK a jej
jednotlivých súčastiach v súlade s týmto predpisom odo dňa jeho účinnosti;
do nadobudnutia účinnosti tohto predpisu musia byť existujúce odbory HaIK personálne
zabezpečené podľa tohto predpisu.
(3) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou UK a
účinnosť dňa 1. septembra 2022.

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,
predseda Vedeckej rady UK
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Vrátane konaní o udelení práva konať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora v zmysle § 35
ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality.

