
Dodatok č. 1 
k Internej smernici číslo 4/2014  

 

     V zmysle § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako aj 

vyhlášky 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“), po schválení Vedeckou radou Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

v y d á v a m 

 

tento Dodatok č. 1 k Internej smernici číslo 4/2014: 

 

I. Dodatkom č. 1 k Internej smernici číslo 4/2014 sa mení: 

 nadpis Internej smernice číslo 4/2014, ktorý znie takto: 

   „Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  

v rámci habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za profesorov  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave“; 

 

 výraz „študijných odboroch“ v celom texte Internej smernice číslo 4/2014 na 

výraz „odboroch habilitačného konania a inauguračného konania“, 

 

 výraz „minister školstva Slovenskej republiky“ v celom texte Internej smernice 

číslo 4/2014 na výraz „minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky“, 

 

 v článku 1 bode 7) sa za druhú vetu dopĺňa veta v znení: 

„To neplatí pre uchádzača, ktorý je na EU v Bratislave v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas.“, 

 

  v článku 4 bod 2 znie takto: 

„2) Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase 

vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v príslušnom 

odbore habilitačného konania alebo inauguračného konania a ďalší oponenti 

a členovia habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej 

škole vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ; v odôvodnených 

prípadoch ďalší oponenti a ďalší členovia habilitačnej komisie môžu byť iní 

významní odborníci. Oponenti a ďalší členovia komisie musia vedecky pôsobiť 

v čase vymenovania v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania. V odôvodnených prípadoch môžu oponenti a ďalší 

členovia habilitačnej komisie pôsobiť v oblasti vedy.“, 

 

 v článku 4 sa za bod 6 dopĺňa nový bod 7, ktorý znie takto: 

„7) Rektor EU v Bratislave udeľuje na základe rozhodnutia Vedeckej rady EU 

v Bratislave podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona alebo na základe rozhodnutia 

vedeckej rady fakulty EU v Bratislave podľa § 30 ods. 1 písm. f) zákona 

vedecko-pedagogický titul „docent“. Ak o návrhu na udelenie príslušného 

titulu rozhoduje vedecká rada fakulty EU v Bratislave a rektor EU v Bratislave 

má dôvodné pochybnosti, že vedecká rada fakulty EU v Bratislave v 

konkrétnom prípade nedodržala kritériá EU v Bratislave na vyhodnotenie 
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splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ alebo v 

priebehu habilitačného konania došlo k procesným pochybeniam, môže rektor 

EU v Bratislave vrátiť návrh vedeckej rade fakulty EU v Bratislave na nové 

konanie s uvedením dôvodov, ktoré ho k takému postupu viedli.“, 

 

 v článku 5 bod 2 znie takto: 

„2) Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase 

vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania a ďalší oponenti a 

členovia inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej 

škole vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta. V odôvodnených 

prípadoch ďalší oponenti alebo ďalší členovia inauguračnej komisie môžu byť 

iní medzinárodné významní odborníci. Oponenti a ďalší členovia inauguračnej 

komisie vedecky pôsobia v čase vymenovania v príslušnom odbore 

habilitačného a inauguračného konania. V odôvodnených prípadoch môžu 

oponenti a ďalší členovia inauguračnej komisie pôsobiť v oblasti vedy.“ 

 

 v článku 7 sa za bod 9 dopĺňa nový bod 10, ktorý znie takto: 

„10. Rektor EU v Bratislave predkladá ministrovi školstva vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom 

schválené vo vedeckej rade verejnej vysokej školy [§ 12 ods. 1 písm. g) 

zákona]. Ak návrh pred rokovaním Vedeckej rady EU v Bratislave prerokúva 

vedecká rada fakulty a rektor EU v Bratislave má dôvodné pochybnosti, že 

vedecká rada fakulty EU v Bratislave v konkrétnom prípade nedodržala 

kritériá EU v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo v priebehu konania na 

vymenovanie profesora došlo k procesným pochybeniam, môže rektor EU 

v Bratislave pred rokovaním Vedeckej rady EU v Bratislave vrátiť návrh 

vedeckej rade fakulty EU v Bratislave na nové konanie s uvedením dôvodov, 

ktoré ho k takému postupu viedli.“, 

 

 z prílohy č. 1 k Internej smernici číslo 4/2014 sa vypúšťa bod č. 2, 

 

 z prílohy č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014 sa vypúšťa bod č. 2. 

 

II. Ostatné body Internej smernice číslo 4/2014 zostávajú nezmenené. 

 

III. Dodatok č. 1 k Internej smernici číslo 4/2014 schválila Vedecká rada EU v Bratislave 

na svojom zasadnutí dňa 2. 12. 2019. 

 

IV. Dodatok č. 1 k Internej smernici číslo 4/2014 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia vo Vedeckej rade EU v Bratislave. 

 

V Bratislave, 2. 12. 2019                                                       

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                                                       rektor EU v Bratislave  
 


