Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Materiál k žiadosti na vymenovanie za profesora
(predkladá sa predsedovi Vedeckej rady FCHPT STU)
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Sumárny prehľad pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti (vzor ‐ 1P), podpísaný uchádzačom a riaditeľom
ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan fakulty).
2x
Písomná žiadosť uchádzača o začatie inauguračného konania adresovaná predsedovi Vedeckej rady FCHPT STU
s uvedením názvu odboru pre vymenovanie za profesora.
3x
Curriculum vitae (tabuľkový, stručný životopis uchádzača, vzor 2P) ‐ písmo Times New Roman veľkosť 12, rozsah
max. 2 A4, podpísaný.
4x
Štruktúrovaný životopis uchádzača (vzor 3 P), podpísaný.
3x
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (vzor 4P) pre potreby spojené s vymenúvacím konaním
(zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).
3x
Overená kópia dokladu o získaní VŠ vzdelania.*
3x
Overená kópia dokladu o získaní vedecko‐akademickej hodnosti alebo inej vedeckej hodnosti alebo akademicko‐
vedeckého titulu podľa skorších predpisov.
3x
Overená kópia dekrétu o vymenovaní za docenta.*
3x
Prehľad pedagogickej činnosti uchádzača na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti
podpísaný uchádzačom, riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan fakulty)
a
prodekanom pre pedagogickú činnosť.
4x
Prehľad riešených výskumných prác podpísaný uchádzačom a riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu,
podpisuje dekan fakulty) a prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť.
4x
Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov,
riešených výskumných úloh, prednášok doma a v zahraničí, atď. (podľa Smernice č. 13/2008‐R o bibliografickej
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a umeleckej činnosti a ohlasov v znení neskorších predpisov, podľa § 4
ods. 2 vyhlášky). Pri všetkých kolektívnych prácach uviesť podiel uchádzača v percentách, pri všetkých časopiseckých
publikáciách uviesť impakt faktor časopisu, podpísaný uchádzačom a riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom
ústavu, podpisuje dekan fakulty).
4x
Prehľad citácií vedeckých prác (bez autocitácií a citácií spoluautorov) podľa smernice MŠ SR č. 13/2008‐R
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a umeleckej činnosti a ohlasov v znení neskorších
predpisov, podľa § 4 ods. 2 vyhlášky), podpísaný uchádzačom a riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu,
podpisuje dekan fakulty) v členení: citácie podľa SCI v zahr. publ., v dom. publ.; citácie knižné v zahr. publ., v dom.
publ.; citácie iné v zahr. publ., v dom. publ.
4x
Prehľad uchádzačových výsledkov vedeckej školiacej činnosti doktorandov (vedených a ukončených v poradí:
meno, študijný program, téma, rok ukončenia –vzor 5P) podľa § 76 ods. 5 zákona a podľa § 4 ods. 2 vyhlášky
podpísaný uchádzačom a riaditeľom ústavu (ak je uchádzač riaditeľom ústavu, podpisuje dekan fakulty).
3x
Prehľad uchádzačom plnených kritérií povinných aj doplnkových (podpísaný uchádzačom).
4x
Téma a sylaby inauguračnej prednášky (podľa § 4 ods. 9 vyhlášky) (podpísané uchádzačom).
3x
Súbor vybraných vedeckých prác (separáty 10 najvýznamnejších vedeckých prác a 5 najvýznamnejších citácií podľa
výberu uchádzača).
6x
Návrh 2 tém inauguračnej prednášky (nevpisovať do zoznamu príloh v žiadosti).
3x
Návrh inauguračne komisie – podľa kritérií STU (vzor 6P).
1x
U uchádzačov mimo FCHPT STU sa vyžaduje stanovisko vedenia fakulty, resp. VŠ, na ktorej uchádzač pedagogicky
pôsobí, so žiadosťou o realizáciu vymenúvacieho konania na FCHPT STU (poplatok za vymenúvacie konanie za
profesora pre externého uchádzača v zmysle Smernice rektora STU č. 3/2009‐N je 1000,‐ €).

Pred podaním žiadosti o inaug. konanie (a ešte pred vytlačením uvedených materiálov) si za účelom kontroly
dokladov dohodnite stretnutie s Mgr. Janou Kubátovou jana.kubatova@stuba.sk

Doklady v bodoch 6, 7, 8 musia byť 3x úradne overené notárom, nepripúšťa sa kópia už overeného dokladu.
V prípade dokladu vydaného zahraničnou inštitúciou, tento musí byť nostrifikovaný podľa vyhl. MŠ SR č. 141/1991
Zb.
Uchádzač podpisuje všetky doklady.
x/
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Vzor 1P

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

SUMÁRNY PREHĽAD PEDAGOGICKEJ A VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI
K ŽIADOSTI NA HABILITAČNÉ KONANIE ZA DOCENTA ALEBO
NA VYMENÚVACIE KONANIE ZA PROFESORA
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania (názov odboru)
Meno a priezvisko:
Narodený (dátum a miesto):
Akademické a vedecké hodnosti (titul a rok získania):
Funkčné zaradenie:
Pracovisko:
Priebeh zamestnania:

1) Pedagogická činnosť
1.1 Prednášky (predmet, obdobie – akademické roky od‐do, rozsah – počet semestrov a počet
hodín týždenne)
1. 2 Semináre a laboratórne cvičenia (predmet, obdobie – akademické roky od‐do, rozsah –
počet semestrov a počet hodín týždenne)
1.3 Vedenie doktorandov resp. ašpirantov:
– počet vyškolených:
– počet súčasne školených:
1.4 Vedenie záverečných diplomových prác ‐ počet:
1.5 Vedenie záverečných bakalárskych prác ‐ počet:
1.6 Vedenie študentov v rámci ŠVOČ (počet, príp. umiestnenie vo fakultnom, resp. bývalom
celoštátnom kole):
1.7 VŠ učebnice (kategória ACA, ACB, ACC a ACD) ‐ počet:
1.8 Skriptá (kategória BCI a BCK) ‐ počet:

2) Publikačná a iná vedecká aktivita (uviesť počty)
(Zoznam publikačnej činnosti sa spracováva podľa Vyhlášky č. 456/2012 MŠVVaŠ o
centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti – pri všetkých kolektívnych prácach uviesť podiel uchádzača v percentách)
2.1 Pôvodné vedecké práce v zahraničných a domácich karentovaných (CC) časopisoch
(kategória ADC a ADD) ‐ počet:
z toho ako 1. autor ‐ počet:
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2.2 Pôvodné vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS (kategória ADM a ADN) ‐ počet:
2.3 Pôvodné vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich časopisoch (kategória ADE a
ADF) ‐ počet:
2.4 Pôvodné vedecké práce v zahraničných a domácich recenzovaných nekonferenčných
zborníkoch, monografiách (kategória AEC a AED) ‐ počet:
2.5 Publikované pozvané príspevky v zborníkoch zo zahraničných a domácich vedeckých
konferencií (v zozname uvádzať aj ISBN) (kategória AFA a AFB):
vo svetovom jazykux/ ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
v národnom jazyku ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
2.6 Publikované príspevky v zborníkoch zo zahraničných a domácich vedeckých konferencií (v
zozname uvádzať aj ISBN) (kategória AFC a AFD):
vo svetovom jazykux/ ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
v národnom jazyku ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
2.7 Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky ochranných známok a pod.
(kategória AGJ) ‐ počet:
2.8 Abstrakty vedeckých prác v zahraničných a domácich karentovaných časopisoch a
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (kategória AEG,
AEH a AEM, AEN) ‐ počet:
2.9 Abstrakty pozvaných a ostatných príspevkov zo zahraničných a domácich vedeckých
konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku (v zozname uvádzať aj ISBN) (kategória
AFE, AFF a AFG, AFH) ‐ počet:
vo svetovom jazykux/ ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
v národnom jazyku ‐ počet:
z toho s ISBN ‐ počet:
2.10 Postery zo zahraničných a domácich vedeckých konferencií (kategória AFK a AFL) ‐ počet:
z toho:
– zahraničnýchxxx/ ‐ počet:
– domácich ‐ počet:
xx/
2.11 Monografie a kapitoly v monografiách (kategória AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD):
vo svetovom jazykux/ ‐ počet AH:
v národnom jazyku ‐ počet AH:
2.12Prednášky na zahraničných vedeckých podujatiach xxx (v zozname vyznačte osobne
prednesené) – počet:
z toho: ‐ osobne prednesené pozvané prednášky ‐ počet:
‐ osobne prednesené prihlásené prednášky ‐ počet:
2.13 Prednášky na domácich vedeckých podujatiach (v zozname vyznačte osobne
prednesené) – počet:
z toho osobne prednesené ‐ počet:
2.14 Získané finančné prostriedky v € (uvádza iba zodpovedný riešiteľ):
Granty:
‒ VEGA:
‒ APVV:,
‒ ŠPVaV:
‒ Iné (napr. aplikovaný výskum MŠVVaŠ SR, finančný príspevok MŠVVaŠ SR na
medzinárodné projekty a pod.):
Mimorozpočtové zdroje:
‒ medzinárodné projekty:
‒ ZoD:
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2.15 Citácie (počty):
‒ SCI:
‒ knižné:
‒ iné:
(Zoznam citácií sa spracováva podľa Vyhlášky č. 456/2012 MŠVVaŠ o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti)

Dátum:

...............................................................
......................................................
meno a podpis riaditeľa ústavu
(ak je uchádzač riaditeľom ústavu
potom meno a podpis dekana

x/

podpis uchádzača

Za svetový jazyk sa považuje angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština

xx/ Pre

monografiu platí rozsah minimálne 3 AH, pre kapitolu v monografii najmenej 1AH (1
AH=20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana=1800 znakov)

xxx/

ČR sa považuje za zahraničie od 1.1.1993
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Vzor 2P
Profesijný životopis
Meno a priezvisko, rodné priezvisko,
akademický titul, vedecko‐pedagogický titul,
umelecko‐pedagogický titul, vedecká
hodnosť
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický
rast
Ďalšie vzdelávanie
Priebeh zamestnaní
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské
hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB,...)
podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu
Počet doktorandov:
školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
Kontaktná adresa

Podpis uchádzača
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Vzor 3P
Štruktúrovaný životopis

Priezvisko, meno, tituly:
Dátum narodenia:
Štátna príslušnosť:
Rodinný stav:

1. Vzdelanie: inštitúcia, stupeň vzdelania a dosiahnuté tituly
2. Jazykové znalosti (5‐výborne, 1‐základy):
3. Členstvo v profesionálnych združeniach:
4. Odborné znalosti:
5. Súčasná pozícia:
6. Pracovné skúsenosti:
7. Profesionálne skúsenosti:
8. Iné relevantné informácie:
9. Zoznam projektov na ktorých sa zúčastnil – profesionálne skúsenosti:
10. Iné

Kontakt:
Tel./fax:
e‐mail:
Dátum:

.........................................................
podpis
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Vzor 4P
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Podpísaný (á)

……………………………………………………………….

narodený (á)

………………………………………………………………

bytom

………………………………………………………………

pracovisko

………………………………………………………………

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a na zabezpečenie
ochrany základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov

SÚHLASÍM

so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby spojené s vymenúvacím konaním na
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Bratislava xx. xx. 20xx
…..…………………………………………..
podpis
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Vzor 5P

PREHĽAD VEDECKEJ ŠKOLIACEJ ČINNOSTI DOKTORANDOV
Školiteľ:
Ukončení
Meno

Študijný

Názov témy

program

Rok
ukončenia

Školení v súčasnosti
Meno

Študijný
program

Názov témy

Dizert.
skúška

Dátum:

...........................................

..........................................

(riaditeľ ústavu – meno a podpis)

podpis uchádzača
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Vzor 6P

meno, priezvisko, titul, ústav uchádzača
Návrh komisie pre inauguračné konanie:
Predseda:
Meno, priezvisko, tituly:
Pracovisko (presná adresa aj s kontaktmi):
Pracovník v odbore (profesor v odbore XX, docent v odbore XX, významný pracovník
v odbore XX):

Členovia:
Meno, priezvisko, tituly:
Pracovisko (presná adresa aj s kontaktmi):
Pracovník v odbore (profesor v odbore XX, docent v odbore XX, významný pracovník
v odbore XX):

Oponenti:
Meno, priezvisko, tituly:
Pracovisko (presná adresa aj s kontaktmi):
Pracovník v odbore (profesor v odbore XX, docent v odbore XX, významný pracovník
v odbore XX):

................................................

....................................................

Meno, priezvisko, tit. predsedu

meno, priezvisko, tit., podpis

habilitačnej komisie, podpis

uchádzača
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VZOR
Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690‐2
1.

Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Vydavateľské údaje (miesto :
vydavateľ), rok vydania. Rozsah strán. ISBN.
Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý
autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo.
Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.
Príklady:
OBERT, V. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80‐
8094‐046‐0.
TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. Geneticky modifikované organizmy.
Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80‐224‐0834‐4.
HORVÁT, J. a kol. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s.
ISBN 80‐07‐00031‐5.
2. Článok v
časopise
Prvky
popisu:
Autor. Názov. Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok,
ročník, číslo zväzku, rozsah (strany od‐do).
Príklady:
STEINEROVÁ, J.. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická
revue. ISSN 1335‐1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8‐16.
BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN
0020‐ 739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206‐215.

3.

Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania.
ISBN. Rozsah strán (strana od‐do).
Príklady:
ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing
and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80‐
7157‐
524‐0, p. 262‐268.
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BOĎOVÁ, M. at al.. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z
mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích informačních a
komunikačních technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990.
ISBN 80‐01‐02079‐7. s. 17‐28.
4.

Elektronické dokumenty ‐ monografie
Prvky popisu:
Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum
vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. ISBN. Dostupnosť a
prístup.
Príklad:
SPEIGHT, J. G. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw‐Hill,
2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] ISBN 978‐1‐60119‐261‐5. Dostupné na internete:
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_b
oo kid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_s
earchType=basic> .

5.

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník,
číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.
Príklad:
HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic
Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit.
2003‐01‐ 10]. Dostupné na internete:
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525‐
321X.

6.

Príspevok v zborníku na CD‐ROM
Prvky popisu:
Autor. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok
vydania, rozsah strán (strana od‐do). ISBN.
Príklad:
ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing
and viticulture [CD‐ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry,
2001, p.
262‐268. ISBN 80‐7157‐524‐0.

7.

Vedecko‐kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto
vydania : Názov vysokej školy. Rok vydania. Počet strán.
Príklad:
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MIKULÁŠIKOVÁ, M. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na
hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová
práca. Nitra : UKF, 1999. 62 s.
8. Výskumné ..
Prvky popisu:
Autor. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania :
Názov inštitúcie, rok vydania. Počet strán.
Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.
9.

Normy
Popis prvku:
Označenie normy. Názov normy. Rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti).
Príklad:
STN ISO 690. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 1998.
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