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Návrh komisie a oponentov v rámci konania na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) 
 
Pre: xxxxx 
 Katedra xxxxxx 

Strojnícka fakulta 
Žilinská univerzita v Žiline  

 
 
Odbor habilitačného a inauguračného konania:         xxxx...................  
 
Na základe Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách., §-30, §-76 a Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z., 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
§-u 1, bod 8, navrhujem pre doc. Ing. xxxxxx, PhD., komisiu a oponentov v nasledovnom zložení: 
 
Komisia: prof. xxxxx    pracovisko xxx/SjF, ŽU Žilina 
  predseda komisie    profesor na funkčnom mieste v odbore xxxx 
 

  prof. xxxx    pracovisko xxx – zahraničie (mimo SR) 
profesor na funkčnom mieste v odbore xxxx, alebo 
významný odborník v xxxx, resp. uznávaný zahraničný 
odborník  v odbore xxxx 

  

prof. Xxxx pracovisko xxx 
profesor na funkčnom mieste v odbore xxxx, alebo 
medzinárodne významný odborník v xxxx, resp. 
uznávaný zahraničný odborník  v odbore xxxx 

 

prof. Xxxx pracovisko xxx 
profesor na funkčnom mieste v odbore xxxx, alebo 
medzinárodne významný odborník v xxxx, resp. 
uznávaný zahraničný odborník  v odbore xxxx 

  
 

Oponenti:  prof. xxx     pracovisko xxx/ SjF ŽU v Žiline 
profesor na funkčnom mieste v odbore xxx 

 

prof. xxx     pracovisko xxx 
prof. na funkčnom mieste v odbore xxxx, alebo 
významný odborník v xxxx, resp. uznávaný zahraničný 
odborník  v odbore xxxx 

 

prof. xxx     pracovisko xxx 
prof. na funkčnom mieste v odbore xxxx, alebo 
významný odborník v xxxx, resp. uznávaný zahraničný 
odborník  v odbore xxxx 

 

prof. Ing. Milan Sága, PhD. 
dekan fakulty 

 

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z., Vyhláška č. 246/2019 Z.z. MŠ SR z 22. 7. 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

§ 5 Inauguračné konanie  
(6) Predseda vedeckej rady vymenuje s jej súhlasom do 6 mesiacov od začiatku inauguračného konania 3 oponentov a 4- člennú 
inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň 1 zahraničného odborníka tak, aby najviac 1 oponent a najviac 1 člen 
inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje. 
 

(7) Predseda inauguračnej komisie pôsobí v čase vymenovania vo funkcii profesora a vedecky alebo umelecky pôsobí v čase vymenovania 
v príslušnom odbore HaIK. 1 oponent pôsobí v čase vymenovania vo funkcii profesora. Ďalší oponenti a ďalší členovia inauguračnej 
komisie pôsobia v čase vymenovania vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta; v odôvodnených prípadoch ďalšími oponentmi alebo 
ďalšími členmi inauguračnej komisie môžu byť iní medzinárodne významní odborníci. Oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie 
vedecky alebo umelecky pôsobia v čase vymenovania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania. 
V odôvodnených prípadoch môžu oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie pôsobiť v oblasti vedy, techniky alebo umenia podľa 
zamerania tvorivej činnosti uchádzača. 



 
Navrhované témy inauguračnej prednášky: 
 
1. xxxx 
2. xxxxx 
3. xxxxx 
 


