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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty (ďalej len „FaF UK“), 
vydáva v súlade s Čl. 17 ods. 1 písm. j) Vnútorného predpisu č. 3/2022  „Štatút Univerzity 
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty“ toto opatrenie, ktorým sa usmerňuje 
postup pri podaní žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania na FaF 
UK. 

 

Čl. 1 

(1) Uchádzač o zámere podať žiadosť o habilitačné / inauguračné konanie osobne 
informuje dekana a osobne informuje garanta príslušného odboru habilitačného 
a inauguračného konania a to ešte pred tým, ako začne komunikovať s Referátom 
vedecko-výskumnej činnosti (ďalej RVVČ). 

(2) Uchádzač následne komunikuje na úrovni RVVČ a to za účelom získania 
podkladov a informácií k podaniu žiadosti. 

(3) Celý proces predkladania materiálov k žiadosti o začatie habilitačného alebo 
inauguračného konania koordinuje RVVČ, pričom uchádzač sa riadi jeho pokynmi. 

(4) Žiadosť o začatie habilitačného/inauguračného konania a príslušné materiály 
uchádzač predkladá výhradne na RVVČ, a to po vzájomnom dohovore. 

(5) Žiadosť o začatie kvalifikačného postupu posudzuje Aprobačná komisia v zmysle 
Kritérií FaF UK pre udelenie titulu docent a profesor; po jej kladnom stanovisku, 
Vedecká rada (VR) FaF UK schvaľuje návrhy habilitačných/inauguračných komisií a 
oponentov.  

(6) V zmysle uznesenia schváleného vo VR FaF UK, 7.12.2021 budú od 1.1.2022 na 
jednom zasadnutí VR prerokované maximálne 3 predkladané návrhy na začatie 
habilitačného / inauguračného konania. Návrhy na habilitačnú / inauguračnú 
komisiu a oponentov budú na zasadnutia VR FaF UK zaraďované podľa dátumu 
predloženej žiadosti o začatie habilitačného / inauguračného konania na RVVČ. 
Pri väčšom počte žiadostí oboznámi RVVČ uchádzača s harmonogramom 
zaradenia spisu do programu VR. 

 

Čl. 2 

(1) Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 

 

 

 

V Bratislave, 16. mája 2022   prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH, v.r. 

                                                                                                                  dekan fakulty 

 
 


