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Vážený pán 
prof. Dr. Ing. Milan Sága 
predseda Vedeckej rady SjF UNIZA 
Univerzitná 8215/1 
010 26   Žilina 

Vec 
Žiadosť o posúdenie dokladov a materiálov pred začatím inauguračného konania 

V súlade so Smernicou UNIZA č. 211/2021 Postup získavania vedecko-pedagogických titulov 
a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na UNIZA predkladám na posúdenie 
doklady a materiály na vymenúvacie konanie za profesora v odbore v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania xxxxx priradeného k odboru STROJÁRSTVO, ktoré sú 
spracované v súlade s Vyhláškou MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko- pedagogických titulov docent a profesor a Smernicou 
UNIZA č. 211.  

S pozdravom 

V Žiline dňa 
podpis 

Prílohy:  

1. profesijný životopis  prílohou „Údaje z profesijného životopisu uchádzača“,  
2. súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
3. osvedčená kópia originálu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, 
4. osvedčená kópia originálu dokladu o VŠ vzdelaní tretieho stupňa, 
5. osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, alebo 

rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného 
predpisu, 

6. prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto 
činnosti, prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí, 

7. zoznam  
- pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác, 

učebníc, učebných textov, preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce a 
odborné práce, 

- riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov a 
autorských osvedčení, vynálezov a technických diel,  

- najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác, monografií, učebníc, učebných 
textov, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch, 

8. tabuľka „Plnenie kritérií na získanie titulu profesor na Fakulte bezpečnostného 
inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline“, 



9. Písomné referencie od 4 popredných odborníkov, z toho sú aspoň 3 z rozličných štátov 
mimo SR s potvrdením, že inaugurant spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii 
profesora v medzinárodnom kontexte; 

10. separáty všetkých publikácií, 
11. najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné 

texty. 

12. V prípade externých kandidátov aj:  
 odporúčanie od vedúcich pracovníkov domovského pracoviska kandidáta (dekan, 

rektor, štatutárny zástupca),  
 deklarovanie spolupráce s fakultou minimálne 5 rokov, doložené referenciami 2 

pracovníkov fakulty (docent alebo profesor). 
 


