
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

TRNAVA 

2021 



Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

 

1) Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na Univerzite sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave (ďalej len „kritériá“), v súlade s § 12 ods. 1 písm. h), i) a § 77 ods. 1, 2, 3 a 4 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“), § 23 ods. 7 písm. c) a d) zákona č. 269/2018 Z. 
Z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o kvalite“), vyhlášky MŠVVŠ SR č. 
246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických titulov a umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len ,,vyhláška“), Štandardami pre habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov 2020, v súlade so Zásadami výberového konania 
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,zásady“) schválila Vedecká rada FSV UCM dňa 18.6.2021 a 
Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,VR UCM“) dňa 23.11.2021. 

2) Kritériá sú vydané podľa § 15 ods. 1 písm. m) zákona o vysokých školách a § 15 ods. 1 písm. b) 
Organizačného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

3) Tieto kritériá sú súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania UCM a obsahujú pravidlá podľa zákona o kvalite. 

 

Čl. 1 

Pedagogické aktivity 

 

Kritériá na získanie titulu docent 

1) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a platných kritérií Akreditačnej 
komisie na vysokej škole v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, 

2) náplňou pedagogickej činnosti sú prednášky, semináre, praktické cvičenia, vedenie 
minimálne desať diplomových prác, konzultácie a tvorba študijnej literatúry v študijnom 
odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

3) Rozsah pedagogickej činnosti uchádzačov 

Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie kontinuálnej pedagogickej 
činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho 
stupňa v predmetoch zo študijného odboru, v ktorom sa má udeliť titul docent alebo 
v príbuznom študijnom odbore. Zohľadňuje sa len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom 
pomere s vysokou školou v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času 
(vrátane zahraničia). 

 

 



Kritériá na získanie titulu profesor 

1) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, a platných kritérií Akreditačnej 
komisie na vysokej škole v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore 

2) náplňou pedagogickej činnosti sú najmä pravidelné prednášky, vedenie minimálne dvadsať 
diplomových prác, školenie doktorandov, skúšanie, tvorba študijnej literatúry, semináre, 
praktické cvičenia a konzultácie v odbore, garantovanie študijného programu, v ktorom sa 
uskutočňuje vymenúvacie konanie, alebo v príbuznom odbore. 

 

3) Rozsah pedagogickej činnosti uchádzačov 

Minimálnou podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti 
počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa 
má udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. Zohľadňuje sa len doba, počas 
ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou v rozsahu najmenej 50 
%ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo 
semináre.  

 

Čl. 2 

Vedecký výskum a publikačné aktivity 

 

Kritériá na získanie titulu docent 

4) jedna vedecká monografia (AAA, AAB), ktorá predstavuje vedecký prínos v danom študijnom 
odbore, vydaná v domácom (AAB) alebo zahraničnom vydavateľstve(AAA). 

5) Autorstvo, spoluautorstvo  vysokoškolské učebnice, učebné texty alebo odborná knižná 
publikácia – jeden výstup ACA, ACB, BCI, BAA, BAB 

6) vedecké práce v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch, kapitoly vo 
vedeckých monografiách (ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD,ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, 
AFB, AFC, AFD) – dvadsaťpäť výstupov, z  toho najmenej pätnásť vydaných v zahraničí (ABA, 
ABC, ADC, ADM, ADE, AEC) a z toho desať vydaných vo svetovom jazyku podľa odbornej 
profilácie uchádzača a najmenej tri výstupy kategórie A (vedecké publikácia v registrovaných 
databázach WoS, Scopus s impakt faktorom ≥ 0,14  

7) z vyššie uvedených publikačných výstupov sú minimálne tri vedecké práce kategórie A+ a 
minimálne 25 vedeckých prác kategórie A, A-, B podľa „Kritérií na určovanie úrovne výstupov 
tvorivej činnosti na FSV podľa štandardov SAAVŠ“ s vyznačením podstatného podielu 
habilitanta, 

8) dva výstupy kategórie EDI - expertízna a posudzovateľská činnosť monografií a odborných 
vedeckých prác  

9) tri výstupy kategórie FAI – redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých 
publikácií 



10) Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je tridsať, z toho päťnásť 
zahraničných ohlasov a citácií, z toho minimálne sedem  ohlasov  registrovaných v databázach 
Web of Science, SCOPUS, ERIH+. 

 

Kritériá na získanie titulu profesor 

4) dve vedecké monografie (AAA, AAB), ktorá predstavuje vedecký prínos v danom študijnom 
odbore, vydaná v domácom (AAB) alebo zahraničnom vydavateľstve(AAA). 

5) Autorstvo, spoluautorstvo  vysokoškolské učebnice, učebné texty alebo odborná knižná 
publikácia – tri výstupy ACA, ACB, BCI, BAA, BAB 

6) vedecké práce v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch, kapitoly vo 
vedeckých monografiách (ABA, ABB, ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, 
AFB, AFC, AFD) – štyridsať výstupov, z  toho najmenej dvadsaťpäť vydaných v zahraničí (ABA, 
ABC, ADC,ADM, ADE, AEC) a z toho pätnásť vydaných vo svetovom jazyku podľa odbornej 
profilácie uchádzača a najmenej päť výstupov kategórie A (vedecké publikácia v registrovaných 
databázach WoS, Scopus, odborné časopisy  s impakt faktorom ≥ 0,14  

7) z vyššie uvedených publikačných výstupov je minimálne päť vedeckých prác kategórie A+ a 
minimálne 40 vedeckých prác kategórií A, A-, B podľa „Kritérií na určovanie úrovne výstupov 
tvorivej činnosti na FSV podľa štandardov SAAVŠ“ s vyznačením podstatného podielu 
inauguranta, 

8) päť výstupov kategórie EDI - expertízna a posudzovateľská činnosť monografií a odborných 
vedeckých prác  

9) päť výstupov kategórie FAI – redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých 
publikácií 

10) Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je šesťdesiat, z toho tridsať 
zahraničných ohlasov a citácií, z toho minimálne pätnásť  ohlasov  registrovaných v 
databázach Web of Science, SCOPUS, ERIH+. 

 

Čl. 3 

Ostatná odborná činnosť 

 

Vedecká rada Fakulty sociálnych vied UCM bude prihliadať na  výsledky v oblasti inej odborná 
činnosť uchádzača nasledovne:  

Kritériá na získanie titulu docent 

11/ Prednášky na piatich  zahraničných vedeckých konferenciách  

12/ Prednášky na desiatich domácich vedeckých konferenciách  

13/ Prednáškové pobyty v zahraničí 

14/ Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých zborníkov a vo 
vedeckých spoločnostiach 



15/ Členstvo v organizačných a vedeckých výboroch vedeckých konferencií 

17/ Riešenie dvoch obhájených vedecko-výskumných úloh (KEGA, VEGA, príp. iné domáce 
alebo zahraničné grantové úlohy/ 

 

Kritériá na získanie titulu profesor 

10/ úspešne viedol minimálne dvoch študentov po obhajobe dizertačnej práce  a dvoch 
študentov po dizertačnej skúške 

11/ Prednášky na desiatich zahraničných vedeckých konferenciách  

12/ Prednášky na dvadsiatich domácich vedeckých konferenciách  

13/ Prednáškové pobyty v zahraničí 

14/ Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých zborníkov a vo 
vedeckých spoločnostiach 

15/ Členstvo v organizačných a vedeckých výboroch vedeckých konferencií 

16/ Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností 

17/ Riešenie štyroch  obhájených vedecko-výskumných úloh (KEGA, VEGA, príp. iné domáce 
alebo zahraničné grantové úlohy/ 

 

Prílohou návrhu kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie je tabuľka s popisom aktivít 

Tabuľka: 

 

Aktivity Popis aktivity Habilitačné 
konanie 

Vymenúvacie 
konanie 

Čl. 1 

Pedagogické 
aktivity 

1 Kontinuálna 
vzdelávacia(pedagogická) 
prax 

5/3 roky 
po PhD. 

10/3roky po 
habilitácii 

2 Garantovanie študijného 
programu 

nie áno 

3 Vedenie diplomovej práce 10 20 

 

Čl. 2 

Vedecký 
výskum 
a publikačné 
aktivity 

4 Vedecké monografie (AAA, 
AAB) 

1 2  

5 Autorstvo, spoluautorstvo  
vysokoškolské učebnice, 
učebné texty alebo 
odborná knižná publikácia 
(ACA, ACB, BCI, BAA, BAB) 

1  3   



6 Vedecké práce 
v recenzovaných 
časopisoch alebo 
recenzovaných 
zborníkoch, alebo kapitoly 
vo vedeckých 
monografiách (ABA, ABB, 
ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, 
ADF, ADM, ADN, AEC, 
AED, AFA, AFB, AFC, AFD) 

25 40 

 - z toho vydaných v 
zahraničí 

15 25 

 - z toho vo svetovom 
jazyku 

10 15 

 - z toho výstupov 
kategórie A ( publikácie 
registrované v databázach 
WoS, Scopus) impact 
factor minim. 0,14 

3 5 

 Spolu výstupy v 
kategóriách A+, A, A- a B:  

 

z toho výstupy v 
kategóriách  

A+  

a  

A, A-, B 

27 

 

 

 

 

3 

 

24 

45 

 

 

 

 

5 

 

40 

7 Expertízna 
a posudzovateľská činnosť 
monografií a odborných 
vedeckých prác (EDI) 

2 5 

8 Redakčné 
a zostavovateľské práce, 
editorstvo vedeckých 
publikácii (FAI) 

3 5 

9 Ohlasy na publikačnú 
činnosť 

30 60 

 - z toho zahraničné 15 30 



 z toho v databázach WoS, 
Scopus, ERIH 

7 15 

Vedecká 
výchova 

10 Vedenie doktorandov 

 

nie 2 s PhD/2 po 
dizertačnej 
skúške 

 

Čl. 3 

Ostatná 
odborná činnosť 

11 Prednášky na 
zahraničných vedeckých 
konferenciách 

5 10 

12 Prednášky na domácich 
vedeckých konferenciách 

10 20 

13 Prednáškové pobyty v 
zahraničí 

áno áno 

14 Členstvo v zahraničných 
a domácich redakčných 
radách vedeckých 
časopisov a zborníkov a vo 
vedeckých spoločnostiach  

áno áno 

15 Členstvo v organizačných 
a vedeckých výboroch 
vedeckých konferencií 

áno áno 

16 Členstvo v komisiách pre 
udeľovanie vedeckých 
hodností 

nie áno 

17 Riešenie obhájených 
vedeckovýskumných úloh 
– KEGA, VEGA a iné 
domáce a zahraničné 
grantové úlohy 

2 4 

 

 

 

        prof. Ing. Roman Boča, DrSc.          doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. 

             rektor UCM v Trnave                                                dekan FSV UCM  

schválené vo VR UCM v Trnave dňa 23.11.2021        schválené vo VR FSV UCM v Trnave dňa 18.6.2021 

 

 

 


