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Vážený  pán  dekan, 
 
 v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2019 Z.z 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujem požiadať o začatie inauguračného konania v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania: Ekonomika a manažment podniku. 
 
Názov inauguračnej prednášky: Aplikácia vybraných metód a modelov analýzy a plánovania projektových 
zdrojov (prostriedkov)  
 
 
Zoznam dokladov:1 

- profesijný životopis,  
- osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent2, 
- osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa3, 
- tabuľka plnenia minimálnych kritérií na získanie titulu profesor,  
- zoznam publikovaných prác, zoznam citácií, zoznam ďalších pedagogických, vedeckých a odborných aktivít,  
- prehľad pedagogickej a odbornej činnosti a jej zhodnotenie, 
- prehľad vedecko-výskumnej činnosti a jej zhodnotenie,  
- kópie publikovaných prác a kópie publikácií, v ktorých sú citované práce uchádzača, 
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov. 
 

 
V Žiline dňa 20. 11. 2020  doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD., v. r.

    
     

 
 
PRIJATÉ:   dňa: 20.11.2020                   prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., v. r. 
                dekan FPEDAS 

 

 
1 Uchádzač o začatie konania na vymenúvanie profesorov pôsobiaci mimo FPEDAS sa preukáže prehľadom spolupráce s FPEDAS v oblasti 

pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. 
1 Uchádzač o začatie konania na vymenúvanie profesorov pôsobiaci mimo UNIZA sa preukáže dobrozdaním štatutára vysokej školy, ktorá je 

jeho pracoviskom. 
1 Uchádzač o začatie konania na vymenúvanie profesorov, ktorý nie je na UNIZA v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný 

čas, priloží k žiadosti doklad o zaplatení poplatku na úhradu nákladov spojených so začatím konania na vymenúvanie profesorov. 
2 V prípade dokladov o vzdelaní získaných na zahraničnej vysokej škole aj úradný preklad dokladov do slovenského jazyka 
3 V prípade dokladov o vzdelaní získaných na zahraničnej vysokej škole aj úradný preklad dokladov do slovenského jazyka a rozhodnutie 

Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým bude tento doklad uznaný za 
rovnocenný s diplomom získaným podľa platných predpisov pre vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v Slovenskej republike.  


