
 
Doklady potrebné k žiadosti o habilitačné konanie 

kandidát pracujúci mimo SjF ŽU v Žiline 
 

- žiadosť o udelenie titulu docent- 2x 

- scan žiadosti o udelenie titulu docent 

- habilitačná práca - 4x  

Za habilitačnú prácu sa považuje: 

1. monografia, 

2. monotematická práca, ktorá prináša originálne vedecké poznatky,  

3. súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom,  

4. dokumentácia o umeleckom diele alebo umeleckom výkone alebo súbor 
uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov. 

Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu VR aj v cudzom jazyku. Zhrnutie 
habilitačnej práce je v slovenskom jazyku. 

- protokol o kontrole originality habilitačnej práce + licenčná zmluva+ potvrdenie 
o odovzdaných súboroch – 1x 

- profesijný životopis – 2x 

- overená kópia vysokoškolského diplomu a štátnicového vysvedčenia -  1x 

- overený preklad vysokoškolského diplomu a štátnicového vysvedčenia do SK jazyka  
(v prípade kandidátov zo zahraničia) -  1x 

- overená kópia získania titulu PhD.- 1x 

- v prípade kandidátov zo zahraničia - doklad o uznaní získaní titulu PhD. MŠ SR  - 1x  
postup vybavovania je na: http://www.minedu.sk/automaticke-uznanie-
vysokoskolskeho-vzdelania-iii-stupna-z-clenskych-statov-eu-ehp-a-svajciarska/     

- deklarovaná pedagogická činnosť - zhodnotená vedúcim katedry (pracoviska/ústavu) + 
potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila 
pedagogická činnosť - 2x 

- zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných 
textov (v členení podľa bibliografickej smernice); prehľad riešených výskumných úloh, 
realizovaných technických projektov, patentov, AO, vynálezov a technických diel, prehľad 
preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, prehľad prednášok 
a prednáškových pobytov doma aj v zahraničí – 2x 

- doložiť súbor separátov (kópie, resp. originály), prípadne ďalších textových a obrazových 
materiálov  dokumentujúcich vedecké dielo uchádzača; 

- tabuľka plnenia kritérií SjF na docenta - 2x 

- tézy habilitačnej prednášky (min. 3 rôzne) - 2x 

- potvrdenie vedúceho pracoviska SjF (VK, profesor a pod.) o preukázateľnej viacročnej 
aktívnej spolupráci so SjF (1 A4) – 2x 

- odporúčania – min. 2 profesori z iných VŠ a univerzít zo SR (nie ŽU) a min. 2 profesori 
z iných VŠ a univerzít z krajiny uchádzača (nie pracovisko uchádzača) 

http://www.minedu.sk/automaticke-uznanie-vysokoskolskeho-vzdelania-iii-stupna-z-clenskych-statov-eu-ehp-a-svajciarska/
http://www.minedu.sk/automaticke-uznanie-vysokoskolskeho-vzdelania-iii-stupna-z-clenskych-statov-eu-ehp-a-svajciarska/


- potvrdenie o zaplatení poplatku za habilitačné konanie podľa príslušnej smernice ŽU 
definujúcej výšku školného, poplatkov a platieb spojených s udeľovaním vedecko-
pedagogických titulov  (smernicu, prílohy 1 a 2 nájdete na:  
https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=68 

 

https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=68

