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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 8/2022 
 

Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačných a 

inauguračných konaniach na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave  v nadväznosti 

na ustanovenia  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách “), podľa § 23 ods. 7 písm. e) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality VŠ“) a v súlade s vyhláškou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len 

„vyhláška“).  
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Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Pravidlá výberu členov habilitačných a inauguračných komisií a oponentov v habilitačnom 

a inauguračnom konaní uskutočňovaných na Slovenskej zdravotníckej univerzite  

v Bratislave  v akreditovaných odboroch habilitačného a inauguračného konania sú v 

nadväznosti na ustanovenie  § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

podľa § 23 ods. 7 písm. e) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 

platnom znení (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality VŠ“) a v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor (ďalej len „vyhláška“). 

  

Článok 2 

Pravidlá výberu členov habilitačných komisií a oponentov v habilitačných konaniach 

 

1. Návrh členov habilitačnej komisie a oponentov v habilitačnom konaní predkladá predsedovi 

Vedeckej rady SZU (ďalej len „ vedecká rada“) programová rada  odboru habilitačného a 

inauguračného konania (ďalej len „PR HaI konania“) pre odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, v ktorom sa habilitačné konanie uskutočňuje. Návrh musí byť 

odôvodnený a poukazovať na splnenie kritérií podľa tohto predpisu. 

2. Predseda vedeckej rady po preskúmaní dodržania pravidiel výberu podľa tohto predpisu 

predloží vedeckej rade na schválenie navrhovaných členov habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačného konania spolu s odôvodnením predloženým „PR HaI konania. Ak predseda 

zistí, že pravidlá výberu členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačného konania 

podľa tohto predpisu neboli dodržané, požiada „PR HaI konania o návrh nových členov 

alebo oponentov, pričom uvedie dôvody zisteného nedodržania pravidiel výberu podľa tohto 

predpisu. 

3. Habilitačná komisia má troch členov vrátane predsedu. V rámci habilitačného konania sú 

menovaní traja oponenti. Zároveň v rámci zloženia habilitačnej komisie a oponentov v 

habilitačnom konaní najviac jeden člen habilitačnej komisie a jeden oponent v habilitačnom 

konaní môže byť zamestnancom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

4.  Predseda habilitačnej komisie musí  spĺňať tieto požiadavky:  

a) v čase vymenovania pôsobí vo funkcii profesora a má titul profesor,  

b) v čase vymenovania vedecky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania. 

5. Ďalší členovia habilitačnej komisie musia spĺňať tieto požiadavky:  
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a) v čase vymenovania pôsobia vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta a majú titul 

docent,  

b) v čase vymenovania vedecky pôsobia v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania.  

  

6. Oponenti v habilitačnom konaní musia spĺňať tieto požiadavky:  

 

a) jeden oponent musí v čase vymenovania pôsobiť vo funkcii profesora a má titul profesor, 

b) ďalší oponenti musia v čase vymenovania pôsobiť vo funkcii profesora alebo vo funkcii 

docenta a majú titul docent,  

c) v čase vymenovania vedecky pôsobia v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania.  

7.  Požiadavka uvedená v bode 4 písm. b), v bode 5 písm. b) a v bode 6 písm. c) tohto článku 

sa posudzuje podľa zamerania výstupov publikačnej alebo umeleckej činnosti dotknutej 

osoby za obdobie posledných šesť rokov predchádzajúcich vymenovaniu za člena 

habilitačnej komisie alebo oponenta v habilitačnom konaní. 

8.  Požiadavka na členov alebo oponentov  habilitačného konania  je splnená v 

odôvodnených prípadoch daných povahou habilitačnej práce alebo vedeckým alebo 

umeleckým zameraním uchádzača aj vtedy, ak členom habilitačnej komisie alebo 

oponentom v habilitačnom konaní je iný významný odborník, ktorý má vedecko 

kvalifikačný stupeň IIa alebo I, alebo obdobný kvalifikačný stupeň získaný v zahraničí, 

alebo ktorý pôsobí v aplikačnej praxi v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor 

habilitačného a inauguračného konania, ktorý si vyžaduje vysokú mieru odbornosti.  

9. Oponent v habilitačnom konaní nemôže byť spoluautorom publikácií uchádzača za 

posledných 6 rokov. To neplatí, ak ide o publikácie kde uchádzač a oponent sú autormi 

relatívne samostatných častí a neboli obsahovo ovplyvnené oponentom a naopak.  

 

Článok 3  

Pravidlá výberu členov inauguračných komisií a oponentov v inauguračných 

konaniach 

 

1. Návrh členov inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní predkladá 

predsedovi vedeckej rady programová rada odborov habilitačného a inauguračného konania 

v ktorom sa inauguračné konanie uskutočňuje. Návrh musí byť odôvodnený a poukazovať 

na splnenie kritérií podľa tohto predpisu.  

2. Predseda vedeckej rady po preskúmaní dodržania pravidiel výberu podľa tohto predpisu 

predloží vedeckej rade na schválenie navrhovaných členov inauguračnej komisie a 

oponentov inauguračného konania spolu s odôvodnením predloženým PR HaI konania. Ak 

predseda vedeckej rady zistí, že pravidlá výberu členov inauguračnej komisie a oponentov 

inauguračného konania podľa tohto predpisu neboli dodržané, požiada PR HaI konania o 



 

5 
 

predloženie návrhu na nových členov alebo oponentov, pričom uvedie dôvody zisteného 

nedodržania pravidiel výberu podľa tohto predpisu.  

3. Inauguračná komisia má štyroch členov vrátane predsedu, z ktorých aspoň jeden musí byť 

zahraničným odborníkom. V rámci inauguračného konania sú menovaní traja oponenti. 

Zároveň v rámci zloženia inauguračnej komisie a oponentov v inauguračnom konaní najviac 

jeden člen inauguračnej komisie a jeden oponent v inauguračnom konaní môže byť 

zamestnancom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

4. Predseda inauguračnej komisie musí spĺňať tieto požiadavky: 

a) v čase vymenovania pôsobí vo funkcii profesora a má titul profesor,  

b) v čase vymenovania vedecky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania.  

 

5. Ďalší členovia inauguračnej komisie musia spĺňať tieto požiadavky:  

a) v čase vymenovania pôsobia vo funkcii profesora,  

b) v čase vymenovania vedecky pôsobia v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania. 

 

 6. Oponenti v inauguračnom konaní musia spĺňať tieto požiadavky:  

a) jeden oponent musí v čase vymenovania pôsobiť vo funkcii profesora a má titul profesor,  

b) ostatní oponenti musia v čase vymenovania pôsobiť vo funkcii profesora,  

c) v čase vymenovania vedecky pôsobia v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného 

konania.  

 

7. Požiadavka na členov alebo oponentov  inauguračného konania  sa posudzuje podľa 

zamerania výstupov publikačnej alebo umeleckej činnosti dotknutej osoby za obdobie 

posledných šesť rokov predchádzajúcich vymenovaniu za člena inauguračnej komisie alebo 

oponenta v inauguračnom konaní.  

8. Požiadavka na členov alebo oponentov  inauguračného konania  je splnená v 

odôvodnených prípadoch daných povahou vedeckého alebo umeleckého zamerania 

uchádzača aj vtedy, ak členom inauguračnej komisie alebo oponentom v inauguračnom 

konaní je iný medzinárodne významný odborník, ktorý má vedecko-kvalifikačný stupeň I 

alebo obdobný kvalifikačný stupeň získaný v zahraničí, alebo ktorý pôsobí v aplikačnej praxi 

v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného a inauguračného konania, 

ktorý si vyžaduje vysokú mieru odbornosti.  

9. Oponent v inauguračnom konaní nemôže byť spoluautorom publikácií uchádzača za 

posledných šesť rokov. 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia 
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1. Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na habilitačné a inauguračné konania začaté po 

nadobudnutí jeho účinnosti.  

2. K tomuto vnútornému predpisu sa  vyjadril Akademický senát  Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 19.04. 2022 

3. Tento vnútorný predpis  schválila Vedecká rada  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

dňa 20.04. 2022 . 

4. Tento vnútorný predpis ako aj jeho zmeny a doplnky nadobúdajú platnosť odo dňa registrácie 

Ministerstvom zdravotníctva SR v súlade s § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  účinnosť  dňa 1. septembra 2022. 

5. Tento vnútorný predpis je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave a zverejnený 

v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti SZU www.szu.sk. 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

rektor  

http://www.szu.sk/

