
  
 

    

K žiadosti o začatie habilitačného konania 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. Podmienkou na získanie titulu docent je aktuálne pedagogické pôsobenie uchádzača na 

vysokej škole v študijných programoch uskutočňovaných v študijnom odbore a vedecké alebo umelecké 

pôsobenie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania a preukázanie 

skutočnosti, že uchádzač je uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo umeleckou 

osobnosťou v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania. 

f) zoznam absolventov s úspešne obhájenými záverečnými prácami v študijných programoch 

uskutočňovaných v študijnom odbore ku ktorému je príslušný odbor konania priradený, 

g) prehľad výskumných projektov, obsahom a tematicky súvisiacich s obsahom odboru konania, kde bol 

uchádzač hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom, 

h) 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,  

i) 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 podľa čl. 4, bod 2, písm. a) a čl. 4, bod 3 smernice 

rektora č. 1/2021 – SR 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.  

j) vedecko-pedagogickú charakteristiku, vypracovanú a podpísanú uchádzačom na každej strane (vzor v 

Prílohe 2), (1x originál a 1x kópia),   

k) 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,  

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

m) tri témy habilitačnej prednášky s krátkymi anotáciami s doplneným vlastnoručným podpisom uchádzača,  



  
 

    

n) 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 podľa Čl. 3 ods. 1 týchto 

zásad,  

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

(vzor v Prílohe 6). 

Materiály/dokumenty uvedené v bodoch b), c), e), f), g), h), i), j), k), l), m) je potrebné zároveň doručiť na 

CD a zaslať elektronicky na OVaV MTF STU.   

  

 


