
Doklady potrebné k začatiu vymenúvacieho konania za profesora  

na FMFI  Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

1. Žiadosť – 2x (udať odbor, podpísať uchádzačom) 

2. Životopis – podľa vzoru vyhlášky MS SR 6/2005 Z.z. – 2x (podpísať uchádzačom + zaslať 

elektronicky)   

3. Diplomy – 1x  Overená kópia dokladu o získaní akademického titulu (VŠII., RNDr., PhD.,... + dekrét – 

o udelení titulu doc.) 

4. Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti    

(§ 75 ods. 5 zákona) podpísaný uchádzačom a vedúcim katedry, prednostom kliniky alebo ústavu. 

U uchádzača, ktorý nepôsobí na FMFI UK je potrebné potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané 

dekanom fakulty, na ktorej úspešne vykonáva  pedagogickú činnosť – 6x 

5. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) a odborných prác s uvedením ich 

ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií. V zozname uchádzač vyznačí 3 

až 5 prác, ako aj 3 až 5 ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie – 6x  

6. Zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, ktoré nemožno 

uviesť v zozname podľa bodu 5. (správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách, vedecko-

technických alebo umeleckých projektoch, ako aj iné preukázateľné práce a výkony, ktorými môže 

dokumentovať svoju vedeckú, odbornú alebo umeleckú výkonnosť. Obsah a úpravu tohto zoznamu 

určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa 

bodu 5. (podpísaný uchádzačom) – 6x 

7. Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú (umeleckú) činnosť, ktoré nemožno uviesť  v 

zozname podľa bodu 5. (účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch 

alebo výstavách konaných vo vedeckých a umeleckých 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 bodu 5. a 6. 

(podpísaný uchádzačom) – 6x 

8. Zhodnotenie osobného vedeckého prínosu - stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších 

vedeckých výsledkov, vypracovaná a podpísaná uchádzačom. V nej sa uchádzač vyjadrí aj ku všetkým 

výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname podľa bodu 5 označil ako najvýznamnejšie – 6x  

9. Súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) 

a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa písm. 5. (odovzdať treba reprinty 

alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi. Pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať 

faksimile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi. Každá súčasť súboru musí byť 

označená identifikačným kódom podľa zoznamu uvedenom v bode 5.) – 1x 

10. Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, 

doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch – 1x 

11. Doklady o vlastnej vedeckej škole – 6x (účasť na školení a vedení tvorivých odborníkov – celkový 

počet vedeckých ašpirantov a doktorandov ako školiteľ, alebo konzultant študentov na ŠVOK, 

diplomových prác, ako aj počet tých, ktorých pracovník viedol ako ašpirantov a získali titul doc., prof., 

alebo DrSc. – menný zoznam, dátum ukončenia, študijný program, v súčasnosti školených doktorandov. 

Uviesť aj počet, alebo aspoň najvýznamnejších žiakov ich uplatnenie a uznanie v zahraničí)  

12. Zoznam 5 zahraničných odborníkov z nich najmenej traja mimo ČR (meno, presná adresa, funkčné 

postavenie, vedecké zameranie, citácia ich najdôležitejšieho vedeckého diela) – 3x + zaslať 

elektronicky. Oponentov vyberie dekan fakulty a taktiež podpíše zoznam. 

13. Zoznam publikovaných vedeckých, odborných alebo umeleckých prác v anglickom prípadne inom 

vhodnom jazyku, určený na zaslanie zahraničnému posudzovateľovi (aj nadpisy treba v anglickom 

jazyku), zasiela vybraným zahraničným oponentom RUK – 4x (podpísaný uchádzačom) 



14. Zoznam citácií v anglickom prípadne inom vhodnom  jazyku, určený na zaslanie zahraničnému 

posudzovateľovi (aj nadpisy treba v anglickom jazyku). Zasiela vybraným zahraničným oponentom 

RUK – 4x (podpísaný uchádzačom) 

15. Súbor najvýznamnejších separátov, prípadne ďalších textových a obrazových materiálov v danom 

odbore v príslušnom svetovom jazyku, dokumentujúcich vedecké dielo uchádzača určených na zaslanie 

zahraničnému posudzovateľovi – 6x 

16. Téma inauguračnej prednášky – 2x 

17. Tézy inauguračnej prednášky – 2x 

18. EVIPUB – výpis z univerzitnej databázy v knižnici /FMFI UK/ 2x + odovzdaný na CD  

19. Poplatok – čiastočná úhrada nákladov za vymenúvacie konanie za profesora – 1000 €  

- vzťahuje sa na mimofakultných uchádzačov 

 

 

 


