
 

Materiály potrebné k žiadosti o habilitačné konanie na MTF STU 

1. Písomná žiadosť predsedovi VR MTF STU o začatie habilitačného konania s uvedením odboru 

habilitačného a inauguračného konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje (1x originál 

s vlastnoručným podpisom, 1x kópia), 

2. K žiadosti ďalej uchádzač pripojí: 

a) habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach (plus 1x na CD v pdf formáte),   

b) štruktúrovaný životopis európskeho formátu s vlastnoručným podpisom (1x originál, 1x 

kópia),  

c) profesijný životopis s vlastnoručným podpisom (vzor v Prílohe 1),   

d) úradne overenú kópiu dokladu o: vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa a 

vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (alebo získaní akademicko-vedeckého titulu Dr., 

vedeckej hodnosti CSc., DrSc., podľa predchádzajúcich predpisov),   

e) prehľad doterajšej pedagogickej činnosti uchádzača a dosiahnutých výsledkov v nej, 

podpísaný vedúcim vedecko-pedagogického pracoviska uchádzača. Uchádzači, ktorí nie sú 

zamestnancami MTF STU, doložia navyše potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané 

dekanom fakulty, na ktorej sa pedagogická činnosť uskutočnila,   

f) prehľad doterajšej vedeckovýskumnej činnosti uchádzača a dosiahnutých výsledkov v nej, 

podpísaný vedúcim vedecko-pedagogického pracoviska uchádzača. Uchádzači, ktorí nie sú 

zamestnancami MTF STU, doložia navyše potvrdenie o vedeckovýskumnej činnosti 

podpísané dekanom fakulty, na ktorej sa vedeckovýskumná činnosť uskutočnila,  

g) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, 

učebných textov, prehľad riešených technických a umeleckých projektov, patentov a 

autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a 

ohlasov (bez autocitácií a citácií autorov z pracoviska uchádzača) na vedecké, odborné a 

umelecké práce, prehľad prednáškových pobytov v SR a v zahraničí, s pripojením 

uchádzačom podpísaného prehlásenia, že údaje uvedené v tomto zozname sú pravdivé. 

Zoznam publikačnej činnosti uchádzač predkladá s uvedením oblasti výskumu, 

percentuálneho podielu autorov, IF časopisu a v prípade knižných publikácií, monografií, 

kapitol v monografiách, učebníc, učebných textov a odborných prekladov aj s uvedením 

počtu AH. 

h) vedecko-pedagogickú charakteristiku, vypracovanú a podpísanú uchádzačom na každej 

strane (vzor v Prílohe 2) a prehľadnú tabuľku plnenia minimálnych kritérií na habilitačné 

konanie na MTF STU (Príloha 3 - odovzdať v dvoch vyhotoveniach s podpisom uchádzača na 

každej strane), pričom uchádzač hodnoverne dokladuje plnenie uvedených kritérií dokladmi 

zoradenými podľa tabuľky kritérií,   

i) vyplnenú tabuľku pre Centrálny register záverečných prác (vzor v Prílohe 4),  

j) tri témy habilitačnej prednášky s krátkymi anotáciami s doplneným vlastnoručným podpisom 

uchádzača,  
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k) doklad o zaplatení poplatku za úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním podľa 

Smernice rektora 1/2016-SR o Poplatkoch spojených s habilitačným konaním, vymenúvacím 

konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác na STU. Doklad o zaplatení tohto 

poplatku je potrebné doručiť predsedovi VR do štrnástich dní od doručenia potvrdenia 

prijatia žiadosti, 

l) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre potreby spojené s habilitačným 

konaním (vzor v Prílohe 5). 

Materiály/dokumenty uvedené v bodoch b), c), e), f), g), h) a j) je potrebné zároveň doručiť na 
CD a zaslať elektronicky na OVaV MTF STU.   

 

 

V Trnave, dňa 1.10.2019 
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Príloha č. 1   Vzor profesijného životopisu   

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 
akademický titul, vedecko-pedagogický 
titul 
alebo umelecko-pedagogický titul a 
vedecká 
hodnosť 

 

Dátum a miesto narodenia  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast 

 

Ďalšie vzdelávanie  

Priebeh zamestnaní  

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

Odborné alebo umelecké zameranie  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(autorské hárky) a kategórie evidencie 
podľa 
vyhlášky č. 456/2012 Z. z. 
1. monografia 
2. učebnica 
3. skriptá 

 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu  

Počet doktorandov: 
školených 
ukončených 
(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa  
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Príloha č. 2 Vzor vedecko-pedagogickej charakteristiky 

I. Základné údaje  

I.1 Priezvisko, meno, tituly    

I.2 Rok narodenia    

I.3 Názov a adresa pracoviska    

I.4 E-mailová adresa:     

II. Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste  

  Názov vysokej školy alebo inštitúcie  Rok   Odbor a program  

Vysokoškolské 

vzdelanie druhého 

stupňa  

      

Vysokoškolské 

vzdelanie tretieho 

stupňa  

      

Titul docent        

Ďalšie vzdelávanie        

III. Zabezpečované činnosti  

III.1 Prehľad o vedených záverečných prácach, ktoré boli obhájené  

  Bakalárske  Diplomové  Dizertačné  

Počet         

III.2 Aktuálna pedagogická činnosť  

  

III.3 Predchádzajúca pedagogická činnosť  

  

III.4 Aktuálna tvorivá činnosť (riešené výskumné a iné projekty)  

  

IV. Profil kvality tvorivej činnosti  

IV.1 Prehľad výstupov  

  Celkovo  Za posledných šesť rokov  

Počet výstupov evidovaných 

vo Web of Science alebo 

Scopus  

    

Počet výstupov kategórie A      

Počet výstupov kategórie B      

Počet výstupov kategórie C      

Počet citácií: celkovo/vo 

Web of Science alebo 

Scopus  
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Počet citácií bez 

autorov z vlastného 

pracoviska:  

celkovo/vo Web of Science 

alebo Scopus  

    

Počet zahraničných citácií 

autormi z krajín mimo SR  
    

Počet projektov získaných 

na financovanie výskumu  
    

(zodpovedný riešiteľ/člen 

riešiteľského tímu)  

  

Počet pozvaných prednášok 

na medzinárodnej/národnej 

úrovni  

    

IV.2 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce, verejne realizované alebo 

prezentované umelecké diela a výkony, s uvedením počtu ohlasov. Maximálne  päť.  

1.    

2.    

3.    

IV.3 Najvýznamnejšie publikované vedecké práce verejne realizované alebo 

prezentované umelecké diela alebo výkony za posledných  šesť rokov, s uvedením počtu 

ohlasov. Maximálne päť výstupov.  

1.    

2.    

IV.4 Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých 

projektov za posledných  šesť rokov. Maximálne päť projektov.  

1.    

2.    

IV.6 Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach  

-  

V. Doplňujúce informácie  

V.1 Charakteristika aktivít súvisiacich s príslušným študijným odborom  

  

V.2 Ďalšie aktivity  

  

Dátum poslednej aktualizácie    

Výstupy kategórie A, B a C pre jednotlivé oblasti výskumu a im príslušné odbory habilitačného a inauguračného 

konania sú uvedené v materiáli s názvom „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ (schválené MŠVVŠ dňa 4. 4. 2013). 

Definíciu výstupov kategórie A v oblasti časopiseckých publikácií spresňuje príloha k uzneseniu Akreditačnej 

komisie č. 73.1.1a s názvom „IF na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu.“  
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Príloha č. 3  Minimálne kritériá na habilitačné a inauguračné konanie na MTF 

STU so sídlom v Trnave  

Platí pre odbory habilitačného konania a inauguračného konania:  

Automatizácia  

Materiály  

Strojárske technológie a materiály  

Výrobná technika  

Priemyselné inžinierstvo  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

  

 Minimálne povinné požiadavky 
Požadované  

Skutočné  
Prof.  Doc.  

 I. Pedagogická aktivita        

1)  Kontinuálna vzdelávacia činnosť  3 r. po doc.   3 r. po PhD.    

2)  
Vysokoškolská učebnica 

Alebo  
1  -    

3)  Skriptá alebo učebný text  2/3  1/2    

4)  Počet obhájených diplomových prác  15  5    

 II. Vedecko-výskumná aktivita         

1)  
Výstupy kategórie A, B alebo C 

spolu 
40  20    

2)  Výstupy kategórie A   6  3    

 III. Ohlasy na publikačnú aktivitu        

1)  Citácie spolu 30  15    

2)  
Citácie registrované vo WOS  a 

SCOPUS  
12  6    

 IV. Vedecká škola        

1)  
Ukončenie výchovy doktorandov 

(skončený/po dizertačnej skúške)  
1/1  -    

2)  
Riešiteľ/z toho vedúci výskumného 

projektu  
3/2  1/0    

  
Výstupy kategórie A, B a C pre jednotlivé oblasti výskumu a im príslušné odbory habilitačného 

a inauguračného konania sú uvedené v materiáli s názvom „Kritériá na hodnotenie úrovne 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností 

vysokej školy“ (schválené MŠVVŠ dňa 4. 4. 2013). Definíciu výstupov kategórie A v oblasti 

časopiseckých publikácií spresňuje príloha k uzneseniu Akreditačnej komisie č. 73.1.1a s názvom 

„IF na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu.“  
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Doplnkové ukazovatele  

  

Požadované  

Skutočné  
Prof.  Doc.  

Plniť min.   

10 kritérií  

Plniť min.     

7 kritérií  

1)  Garant alebo spolugarant študijného odboru 

alebo programu  

  

1  

 

-  

  

2)  Členstvo vo vedeckej rade fakulty, 

univerzity alebo výskumného ústavu  

  

1  

  

1  

  

3)  Prednáškové pobyty v zahraničí  2  1    

4) Členstvo v celoštátnej profesijnej organizácii  2  1    

5)  Členstvo v medzinárodnej profesijnej 

organizácii  

  

2  

  

1  

  

6) Členstvo v komisiách pre štátne skúšky  5  3    

7)  Prednášky na domácich vedeckých 

konferenciách  

  

5  

  

3  

  

8)  Prednášky na zahraničných vedeckých 

konferenciách  

  

5  

  

3  

  

9)  Členstvo v redakčnej rade časopisu  2  1    

10) Posudzovateľ výskumných projektov z 

grantových agentúr, článkov v 

časopisoch, dizertačných a 

habilitačných prác  

  

10  

  

3  

  

11) Vedenie prác ŠVOČ  2  1    

12) Tvorba študijných pomôcok  2  1    

13) Expertízne posudky v odbore  5  2    

14) Ostatné aktivity a ocenenia relevantné pre 

daný odbor  

  

3  

  

1  

  

   

Uvedené kritériá nemožno nahradiť plnením iných kritérií.  

Čestne vyhlasujem, že mnou uvedené údaje v stĺpcoch „Skutočné“ sú pravdivé.  

  

 

Dátum:                Podpis uchádzača (-čky)  
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Príloha č. 4   Podklady pre zaslanie práce na kontrolu originality do 

Centrálneho registra záverečných prác 

  Autor habilitačnej práce    

Pracovisko    

Odbor habilitačného a inauguračného 

konania, v ktorom sa konanie uskutočňuje  
  

Názov habilitačnej práce v slovenskom 

jazyku  
  

Názov habilitačnej práce v anglickom 

jazyku  
  

3 kľúčové slová (slovensky)    

3 kľúčové slová (anglicky)    

Abstrakt slovensky    

Abstrakt anglicky    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 



  
 

   9 

 Príloha č. 5   Vzor súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  

  

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY  

  

  

  

Podpísaný (á) .........................................................................  

  

Narodený (á) .........................................................................  

  

Bytom            .........................................................................  

  

Pracovisko    .........................................................................  

  

  

  

  

  

_______________________________________________________________

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa zaväzuje, že 

poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne pre potreby spojené s 

habilitačným konaním v súlade so zákonom NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného 

poskytnutia. Ich odoslaním odosielateľ dáva súhlas so spracovaním osobných 

údajov v zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Zaslané údaje budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU.  

  

  

  

  

V........................... dňa......................                                  .................................................  

                                      podpis                  
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