Interná smernica číslo 11/2010
o určení obsahu inauguračného spisu na
Ekonomickej univerzite v Bratislave
V nadväznosti na ustanovenie § 76 a ustanovenie § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon), vyhlášku č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Rozhodnutie Ministerstva
školstva SR č. CD-2008-5891/22096-6:071 zo dňa 5. júna 2008 o schválení kritérií
pouţívaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov
vydávam
nasledovnú internú smernicu o určení obsahu inauguračného spisu na Ekonomickej univerzite
v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave).
Čl. 1
Inauguračný spis musí obsahovať nasledovné písomnosti:
1 Ţiadosť uchádzača o vymenovanie za profesora predsedovi vedeckej rady fakulty
s uvedením čísla a názvu odboru, v ktorom sa uchádza o vymenovanie (§ 4 ods. 1 Vyhlášky č.
6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor).
2 Štruktúrovaný ţivotopis (podľa metodického usmernenia MŠ SR).
3 Notársky overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa.
4 Notársky overená kópia diplomu o získaní vedecko-akademickej hodnosti CSc. (resp. jej
ekvivalentu Dr., / PhD.).
5 Notársky overená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent.
6 Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto
činnosti podpísaný vedúcim katedry a prodekanom pre vzdelávanie (§ 75 ods. 4 zákona)
v štruktúre:
a) jednotky študijného programu (prednášky, semináre, cvičenia), v ktorých uchádzač
pôsobil po dobu svojej pedagogickej praxe
b) zavedenie nových jednotiek študijného programu, príprava nových študijných
programov, ich garantovanie, príprava nových učebníc a učebných pomôcok
c) vedenie a oponovanie záverečných prác
d) predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky
e) prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí.

7 Prehľad riešených výskumných úloh podpísaný vedúcim katedry a prodekanom pre vedu
a doktorandské štúdium (§ 75 ods. 4 zákona) v štruktúre: názov a kód projektu, zadávateľ
projektu, doba riešenia a pozícia uchádzača v riešiteľskom teame (zodpovedný riešiteľ /
spoluriešiteľ) v členení na:
a) projekty medzinárodných grantových agentúr
b) projekty domácich grantových agentúr a domácich zadávateľov.
8 Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác,
učebníc, učebných textov a ďalších publikačných výstupov podľa Smernice MŠ SR č.
13/2008-R zo dňa 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, podpísaný riaditeľkou SEK.
9 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce v členení podľa
prílohy č. 3 k Smernici MŠ SR č. 13/2008-R zo dňa 16. októbra 2008 o bibliografickej
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, podpísaný
riaditeľkou SEK.
10 Prehľad výsledkov vo vedeckej výchove v členení:
a) zoznam doktorandov, ktorí úspešne absolvovali štúdium (meno a priezvisko, odbor,
termín ukončenia)
b) zoznam aktuálne študujúcich doktorandov (meno a priezvisko, odbor, termín
začiatku štúdia).
11 Plnenie kritérií na získanie titulu profesor schválených Vedeckou radou EU v Bratislave
15. mája 2008 (Tabuľka plnenia kritérií podpísaná prodekanom pre vedu a doktorandské
štúdium).
12 Text inauguračnej prednášky (v broţúre formátu A5).
13 Výpis zo záznamu vedeckej rady fakulty o schválení členov inauguračnej komisie
a oponentov.
14 Oponentské posudky (§4 odst. 8 Vyhlášky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor).
15 Návrh na vymenovanie za profesora podpísaný dekanom fakulty.
16 Kópia správy v dennej tlači, ktorou sa zverejňuje konanie inauguračnej prednášky
17 Záznam zo zasadnutia vedeckej rady fakulty / výpis s rozhodnutím o schválení resp.
neschválení návrhu (v súlade s § 5 ods. 5 Vyhlášky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor),
prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady a výsledky hlasovania členov vedeckej rady –
podpísané predsedom vedeckej rady fakulty.
18 Správa a hodnotenie inauguračnej komisie v členení:
a) hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti
b) hodnotenie výsledkov publikačnej činnosti
c) hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

d) zdôvodnenie, ako uchádzač ovplyvnil vývoj daného odboru vytvorením vedeckej
školy
e) záver s konštatovaním, či inaugurant spĺňa kritéria na získanie titulu profesor
schválené vedeckou radou EU v Bratislave na menovanie profesorom
f) návrh s odporúčaním schváliť / neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za
profesora v odbore.
19 Návrh na vymenovanie za profesora podpísaný prorektorom pre vedu a doktorandské
štúdium.
20 Záznam zo zasadnutia vedeckej rady EU v Bratislave / výpis zo záznamu s výsledkami
hlasovania členov vedeckej rady EU v Bratislave – podpísaný predsedom vedeckej rady EU v
Bratislave.
21 Odporúčanie vedeckej rady EU v Bratislave k návrhu na vymenovanie za profesora
podpísané skrutátormi.
Čl. 2
1 Kompletný inauguračný spis sa archivuje v písomnej podobe s označením podľa
Registratúrneho poriadku znakom hodnoty A-10 a odovzdáva sa do trvalej archívnej
starostlivosti Archívu EU v Bratislave.
2 Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu rektorom EU v Bratislave.

Bratislava, 3. júna 2010

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor

Usmernenie k prezentácii uchádzača o vedecko-pedagogický titul
„profesor“ v rámci inauguračného konania
na EU v Bratislave
V súlade s § 76 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), sa vedecko-pedagogický
titul „profesor“ udeľuje uchádzačovi, ktorý:
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole,
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo originálnej
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce,
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce
dosiahli aj medzinárodné uznanie.
Čl. 1
Inauguračná prednáška pred vedeckou radou fakulty
1 Inauguračná prednáška uchádzača pred vedeckou radou fakulty je podľa § 4 ods. 9
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len
vyhláška) súčasťou vymenúvacieho konania.
2 Inauguračná prednáška je verejná a koná sa pred vedeckou radou fakulty za účasti
najmenej troch členov inauguračnej komisie a najmenej dvoch oponentov.
3 Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky oznámi predseda vedeckej rady fakulty
najneskôr 14 dní vopred a do deviatich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania
v dennej tlači a na internetovej stránke vysokej školy.
4 Inauguračná prednáška sa uskutoční najneskôr do desiatich mesiacov po začatí
vymenúvacieho konania.
5 V inauguračnej prednáške uchádzač:
a) preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť,
b) predstaví svoj celkový prínos v odbore a prínos svojich študentov k vývinu odboru,
c) vyjadrí názor na súčasný stav odboru a jeho perspektívy,
d) prezentuje ohlasy, uznania a ocenenia svojich pedagogických a vedeckých aktivít.
6 Odborné posúdenie prednesenej inauguračnej prednášky je v súlade s § 4 ods. 11
vyhlášky jedným z podkladov pre celkové zhodnotenie uchádzača inauguračnou komisiou.
Čl. 2
Prezentácia uchádzača pred vedeckou radou univerzity
1 Prezentácia uchádzača pred vedeckou radou EU v Bratislave je súčasťou prerokovania
návrhu vedeckej rady fakulty na vymenovanie za profesora vo vedeckej rade EU
v Bratislave.

2 Prezentácia uchádzača pred vedeckou radou EU v Bratislave sa koná najneskôr do
šiestich mesiacov od predloţenia návrhu vedeckou radou fakulty.
3 Prezentácii uchádzača pred vedeckou radou EU v Bratislave predchádza prednesenie
záverov hodnotiacej správy inauguračnej komisie, ktoré uvedie predseda inauguračnej
komisie alebo ním poverený člen inauguračnej komisie.
4 Obsahom prezentácie uchádzača pred vedeckou radou univerzity je:
a) kritické posúdenie súčasného stavu odboru a jeho vývojových trendov
b) prezentovanie vlastného prínosu k rozvoju odboru vytvorením vedeckej školy
c) medzinárodné aktivity uchádzača v rozvoji odboru (publikácie v zahraničí,
vystúpenia na vedeckých konferenciách v zahraničí, členstvo v medzinárodných asociáciách
a výboroch a pod.).
5 Vedecká rada EU v Bratislave rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na
vymenovanie za profesora najneskôr do šiestich mesiacov od predloţenia návrhu vedeckej
rady fakulty.
Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1 Toto usmernenie nadobúda účinnosť 3. júna 2010.

Bratislava, 3. júna 2010.

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor

