VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 2/2022
O SPÔSOBE PREVEROVANIA NÁVRHOV
NA UDELENIE VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO
ALEBO UMELECKO-PEDAGOGICKÉHO
TITULU „PROFESOR“
SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY
PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada“
a „agentúra“) schválila dňa 19. mája 2022 tento vnútorný predpis o spôsobe preverovania
návrhov na udelenie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu
„profesor“ v zmysle § 76 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vnútorný predpis“ a „zákon o vysokých školách“).
Článok 1

Predmet a rozsah preverovania
1. Predmetom preverovania je návrh na udelenie vedecko-pedagogického alebo
umelecko-pedagogického titulu „profesor“ príslušnému uchádzačovi (ďalej len
„návrh“), ktorý agentúre postúpi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „ministerstvo“) ako podnet v zmysle § 76 ods. 8 zákona o vysokých školách.
2. V rámci preverovania agentúra preveruje:
a) splnenie podmienok podľa § 76 ods. 7 zákona o vysokých školách a
b) súlad návrhu s právnymi predpismi a štandardmi pre habilitačné konanie
a inauguračné konanie.
3. V rámci preverovania splnenia podmienok podľa ods. 2 písm. a) tohto článku sa zisťuje
či uchádzač:
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore
habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole,
b) ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného
konania vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej
všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce,
objavy, vynálezy alebo umeleckú tvorbu,
c) je v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania uznávanou
vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela
alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie.
4. V rámci preverovania súladu návrhu s právnymi predpismi a štandardmi pre
habilitačné konanie a inauguračné konanie sa zisťuje najmä či:
a) uchádzač spĺňa podmienku predchádzajúceho získania vedecko-pedagogického
titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent",
b) boli vymenovaní traja oponenti a štvorčlenná inauguračná komisia z významných
domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka tak, aby najviac
jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami
vysokej školy, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočnilo,
c) predseda inauguračnej komisie pôsobil v čase vymenovania vo funkcii profesora
a vedecky alebo umelecky pôsobil v čase vymenovania v príslušnom odbore
habilitačného konania a inauguračného konania,
d) aspoň jeden oponent pôsobil v čase vymenovania vo funkcii profesora,
e) ďalší oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie pôsobili v čase vymenovania
vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta; pričom v odôvodnených prípadoch
nimi mohli byť iní medzinárodne významní odborníci,

f) oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie vedecky alebo umelecky pôsobili
v čase vymenovania v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného
konania, pričom v odôvodnených prípadoch mohli oponenti a ďalší členovia
inauguračnej komisie pôsobiť v oblasti vedy, techniky alebo umenia podľa
zamerania tvorivej činnosti uchádzača,
g) sa uskutočnila verejná inauguračná prednáška pred vedeckou radou za účasti
najmenej troch členov inauguračnej komisie a najmenej dvoch oponentov,
h) vedecká rada fakulty/vysokej školy prerokovala návrh inauguračnej komisie
za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena
inauguračnej komisie a posúdila, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za
profesora a rozhodla o schválení návrhu na vymenovanie za profesora,
i) návrh na vymenovanie za profesora získal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
členov vedeckej rady fakulty/vysokej školy,
j) úroveň kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie
titulu profesor zaručuje, že úspešný uchádzač spĺňa podmienky podľa § 76 ods. 7
zákona o vysokých školách,
k) kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu
profesor spĺňajú požiadavky uvedené v čl. 7 Štandardov pre habilitačné konanie
a inauguračné konanie,
l) uchádzač splnil kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok na
získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania
a inauguračného konania,
m) posúdenie uchádzača bolo nestranné, objektívne, odborne fundované,
konzistentné a jednoznačne overilo splnenie stanovených požiadaviek a kritérií
uchádzačom a
n) sa v návrhu a v priebehu predmetného inauguračného konania nevyskytli iné
nedostatky.
Článok 2

Postup preverovania návrhu
1. Agentúra zaregistruje návrh, ktorý jej spolu s príslušnou dokumentáciou zapožičia
ministerstvo v súvislosti s podaním podnetu v zmysle § 76 ods. 8 zákona o vysokých
školách.
2. Predseda výkonnej rady agentúry poverí príslušného zamestnanca agentúry1, aby
preveril skutočnosti podľa čl. 1 ods. 3 a 4 tohto vnútorného predpisu.
3. Predseda výkonnej rady dbá, aby povereným zamestnancom bol spravidla popredný
domáci alebo zahraničný odborník pôsobiaci v príslušnom odbore habilitačného
konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore. Za popredného
odborníka sa na tento účel spravidla považuje osoba aktuálne alebo v nedávnej
minulosti pôsobiaca vo funkcii profesora alebo vedecký pracovník s vedecko-

1

Môže ísť o osobu, s ktorou agentúra uzavrie dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

kvalifikačným stupňom I. alebo emeritný vedecký pracovník s vedeckou hodnosťou
„DrSc“.
4. Predseda výkonnej rady dbá, aby poverený zamestnanec nebol v konflikte záujmov vo
vzťahu k predmetnému uchádzačovi a vo vzťahu k predmetnému inauguračnému
konaniu. Za konflikt záujmov sa v tejto súvislosti považuje najmä účasť v inauguračnej
komisii v rámci predmetného inauguračného konania, pôsobenie ako oponenta
v predmetnom inauguračnom konaní, členstvo vo vedeckej rade fakulty a vysokej
školy, ktorá sa predmetným návrhom zaoberala alebo založený pracovný pomer
s vysokou školou, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočnilo alebo na ktorej pôsobí
predmetný uchádzač.
5. Poverený zamestnanec preverí skutočnosti podľa č. 1 ods. 3 a 4 tohto vnútorného
predpisu a vypracuje hodnotiacu správu s návrhom príslušného stanoviska. V rámci
tohto preverovania zamestnanec vychádza z návrhu a príslušnej dokumentácie, ktorú
zapožičalo ministerstvo a z verejne dostupných informácií. Poverený zamestnanec
zistené nedostatky uvedie v hodnotiacej správe, pričom zdôvodní, ktoré ustanovenia
právnych predpisov alebo štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie
neboli splnené.
6. Predseda výkonnej rady predloží hodnotiacu správu s návrhom stanoviska výkonnej
rade agentúry na schválenie.
Článok 3

Výsledok preverovania návrhu
1. Výsledkom preverovania návrhu je stanovisko, ktoré schvaľuje výkonná rada agentúry.
2. Agentúra po schválení stanoviska výkonnou radou oznámi výsledok preverovania
ministerstvu, pričom mu vráti zapožičaný návrh s príslušnou dokumentáciou.
3. Agentúra môže začať konanie o odňatí akreditácie inauguračného konania podľa § 32
zákona č 269/2018 Z. z., ak je prijaté stanovisko výkonnej rady a agentúra zistí
skutočnosti nasvedčujúce, že vysoká škola neplní príslušné štandardy pre habilitačné
konanie a inauguračné konanie.
Článok 4

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Tento vnútorný predpis bol schválený na zasadnutí výkonnej rady agentúry dňa
19. mája 2022 a nadobúda účinnosť jeho schválením.
2. Požiadavky uvedené v čl. 1 ods. 4 písm. k) a m) tohto vnútorného predpisu sa
nevzťahujú na inauguračné konania, ktoré sa začali pred uplynutím lehoty na
zosúladenie vysokých škôl so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania.

V Bratislave dňa 19. mája 2022
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
predseda výkonnej rady

