
Interná smernica číslo 1/2020 
 

o určení výšky poplatku na úhradu nákladov spojených  

s habilitačným konaním a inauguračným konaním 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

1. Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave") môže v zmysle § 76 ods. 9 

zák. 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") požadovať od uchádzača o získanie vedecko-

pedagogického titulu "docent" alebo "profesor" poplatok na úhradu nákladov spojených  

s habilitačným konaním alebo vymenúvacím konaním. 

2. Ustanovenia tejto internej smernice sa nevzťahujú na uchádzača, ktorý je na EU v Bratislave 

zamestnaný v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, t. j. na 37,5 hod. 

týždenne. 

Článok 2  

Určenie výšky poplatku spojeného s habilitačným konaním a inauguračným konaním 

1. EU v Bratislave požaduje od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu „docent" 

poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním vo výške 1500 EUR. 

2. EU v Bratislave požaduje od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor" 

poplatok na úhradu nákladov spojených s inauguračným konaním vo výške 2000 EUR. 

3. Platby uvedené v bodoch 1 a 2 sú splatné najneskôr v deň začatia habilitačného konania 

alebo inauguračného konania, t. j. najneskôr v deň doručenia žiadosti o udelenie titulu 

docent podľa § 1, resp. § 5 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

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

„vyhláška"). 

4. Platby uvedené v bodoch 1 a 2 tejto internej smernice sa realizujú bezhotovostným 

platobným stykom na číslo účtu: SK47 8180 0000 0070 0008 0671, variabilný symbol: 

201900025, do poznámky uviesť názov fakulty EU v Bratislave. 

5. Poplatky sú príjmom EU v Bratislave.  

6. Poplatky podľa tejto internej smernice nie je možné ani znížiť a ani odpustiť. 

Článok 3  

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto internej smernice stráca platnosť a účinnosť interná 

smernica č. 5/2011 o určení výšky poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným  

a vymenúvacím konaním.  

2. Táto interná smernica nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2020. 

Bratislava, 31. januára 2020 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                                              rektor 


