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V súlade s § 76 ods. 9 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“ 

v príslušnom gramatickom tvare) a čl. 21 vnútorného predpisu č. 7/2014 schváleného Vedeckou 

radou Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 

Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora 

na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len „smernica rektora“ 

v príslušnom gramatickom tvare), vydáva dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

managementu (ďalej len „fakulta“ v príslušnom gramatickom tvare) dňa 22. mája 2018 túto 

smernicu (ďalej len „smernica dekana“ v príslušnom gramatickom tvare). 

 

Čl. 1 

Účel použitia 

 

(1) Fakulta môže v súlade so zákonom 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 v odbore 

habilitačného a inauguračného konania manažment. 

(2) Výška poplatku vychádza z kalkulácie nákladov priamo súvisiacich s procesom 

habilitačného konania a vymenúvacieho konania za profesora. 

 

Čl. 2 

Habilitačné konanie 

 

(1) Výška poplatku za habilitačné konanie sa stanovuje na sumu 2 500 Eur (slovom 

dvetisícpäťsto Eur). 

(2) Poplatok za habilitačné konanie na fakulte je potrebné uhradiť najneskôr do desiatich 

pracovných dní od termínu upravenom v ustanovení čl. 2 odsek 7 vnútorného predpisu 

č. 12/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

Zásady habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Fakulte managementu na číslo účtu, ktoré poskytne tajomník fakulty. 

(3) V prípade, ak Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

neudelí uchádzačovi vedecko-pedagogický titul docent, uhradený poplatok 

sa uchádzačovi nevracia. 

 

Čl. 3 

Vymenúvacie konanie za profesora 

 

(1) Výška poplatku za vymenúvacie konanie za profesora sa stanovuje na sumu 3 500 Eur 

(slovom tritisícpäťsto Eur). 

(2) Poplatok za inauguračné konanie na fakulte je potrebné uhradiť najneskôr do desiatich 

pracovných dní od termínu upravenom v ustanovení čl. 2 odsek 7 vnútorného predpisu 

č. 12/2020 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

Zásady habilitačného a inauguračného konania na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Fakulte managementu na číslo účtu, ktoré poskytne tajomník fakulty. 



 

 

(3) V prípade, ak Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu 

neschváli návrh na vymenovanie za profesora, uhradený poplatok sa uchádzačovi 

nevracia 

 

Čl. 4 

Zníženie, odpustenie poplatku 

 

(1) Uchádzač o habilitačné alebo inauguračné konanie na fakulte, ktorý je na fakulte 

v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, neuhrádza poplatok 

za habilitačné alebo inauguračné konanie podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ods. 1 

smernice dekana. 

(2) Žiadosť o odpustenie poplatku za habilitačné alebo inauguračné konanie sa podáva 

písomnou formou dekanovi fakulty prostredníctvom Referátu kvalifikačného rastu 

a rozvoja FM UK. 

(3) Dekan fakulty môže schváliť zníženie poplatku na základe dôkladného zváženia situácie 

uchádzača o habilitačné alebo inauguračné konanie, ktorý: 

a) je na fakulte v pracovnom pomere na kratší pracovný čas – poplatok podľa 

ustanovenia čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ods. 1 smernice dekana môže byť znížený 

v rozsahu do 50 percent, 

b) má na fakulte uzatvorenú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru – poplatok podľa ustanovenia čl. 2 ods. 1 a čl. 3 ods. 1 smernice dekana 

môže byť znížený v rozsahu do 50 percent. 

(4) Uchádzačovi o habilitačné alebo inauguračné konanie, na ktorého sa nevzťahujú 

ustanovenia ods. 1 a 3 tohto článku smernice dekana, nie je možné znížiť ani odpustiť 

poplatok za tieto konania. 

(5) Rozhodnutie dekana fakulty je záväzné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 22. mája 2018. 

(2) Dodatok č. 1 k tejto smernici nadobúda platnosť a účinnosť 2. septembra 2020. 

(3) Dodatok č. 1 l tejto smernici sa vzťahuje na habilitačné a inauguračné konania začaté 

po 2. septembri 2020. 

 

 

 

V Bratislave 2. septembra 2020 

 

 

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. 

dekan FM UK 


