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Váž. pán 
prof. RNDr. Ladislav Csontos, SJ, PhD. 
prorektor pre vedu, výskum a umeleckú činnosť  
Trnavská univerzita v Trnave 
 
Vec:  Návrh usmernenia k Vyhláške MŠVVaŠ SR č.457/2012 Z.z 
 
 Vážený pán prorektor, 

na základe úlohy z výjazdového zasadnutia Kolégia rektora TU dňa 29.1.2013 Vám zasielam návrh 
usmernenia pre fakulty TU na zosúladenie postupu pri dodržiavaní Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.457/2012 
Z.z.(ďalej len „vyhláška“). 

 V súlade s ustanoveniami § 76 ods.10, § 77 ods.1 zákona č.455/2012 Z.z. a s uvedenou vyhláškou 
TU uviedla pre MŠVVaŠ SR adresu webového sídla, na ktorom bude zverejňovať habilitačné konania a 
konania na vymenovanie profesora a tiež výberové konania na obsadzovanie miest vysokoškolských 
učiteľov: http://www.truni.sk/sk/vyberove-habilitacne-konania    

Informácie na uvedenom webovom sídle sú ďalej rozdelené na dve samostatné časti dostupné pod 
položkami: 
1. Habilitačné a inauguračné konania  

Pod touto linkou sú umiestnené názvy jednotlivých fakúlt. Linka priradená k názvu fakulty bude 
odkazovať na stránky danej fakulty, na ktorých budú zverejňované informácie uvedené vo vyhláške. 
Každá fakulta TU doručí správcovi univerzitnej internetovej stránky adresu fakultného webového 
sídla, na ktorom bude uverejňovať svoje habilitačné a inauguračné konania. Včasné uverejňovanie 
požadovaných údajov na stránku fakulty bude zabezpečovať redaktor príslušnej fakultnej stránky na 
základe podkladov od zamestnanca, ktorý vedie administratívu príslušného habilitačného konania 
alebo konania na vymenovanie profesora. Odporúčanie pre fakulty TU: 
a) vytvoriť na fakultnej stránke v sekcii „Informácie pre verejnosť“, resp. „Úradná výveska“ novú 

podstránku s názvom „Habilitácie a inaugurácie“; 
b) pre každé habilitačné a inauguračné konanie začaté po 1.1.2013 vytvoriť na fakultnej stránke 

„Habilitácie a inaugurácie“ samostatnú podstránku s názvom osoby, ktorej sa týka príslušné 
habilitačné alebo inauguračné konanie; 

c) v súlade s § 2a a § 5a vyhlášky uverejňovať na stránke príslušného konania požadované údaje 
najneskôr do 10 pracovných dní od dátumu zaznamenania príslušnej udalosti daného konania; 

d) všetky dokumenty s rozsahom väčším ako 1 strana formátu A4 uverejňovať vo formáte .pdf; 
 

2. Výberové konania na miesta učiteľov VŠ 
Pod touto linkou sú umiestnené názvy jednotlivých fakúlt. Pod linkou priradenou k názvu fakulty bude 
správca univerzitnej internetovej stránky uverejňovať oznamy o všetkých výberových konaniach na 
miesta učiteľov VŠ na danej fakulte. Oznamy o vypísaní výberových konaní vo formáte .pdf zasielajú 
zodpovedné osoby z fakúlt TU na e-mail správcu univerzitnej internetovej stránky 
(webmaster@truni.sk), ktorý ich zverejní na webovom sídle univerzity najneskôr do 2 pracovných dní. 
 

   
S úctou 

 
         Ing. Jozef Koricina 
               riaditeľ CIS TU 


