
 

 

 

Garant: Útvar rektora     Košice 15. 11. 2017 
       Č.j.:REK00580/2017-UPA/13952 

                   
 

Rozhodnutie rektora č. 16/2017, 
ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov  

docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 
 

Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ“), vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhl. č. 457/2012 Z.z. 
(ďalej len „Vyhláška“) a v súlade s Kritériami používanými pri posudzovaní spôsobilosti 
vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov zo dňa 
5. apríla 2013 (ďalej len „KHKV“) Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
schválila dňa 10. novembra 2017 Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent 
a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vydávam nasledovné rozhodnutie, ktorým sa určujú  kritériá 
na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „rozhodnutie“ alebo 
„Kritériá“) 

 

 

Časť I. 
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

 
Čl. I 

Kvalifikačné predpoklady 
 

1. Uchádzač má vedecko-akademický titul „CSc.“ alebo „PhD.“, resp. vedeckú hodnosť DrSc. 
z daného alebo príbuzného študijného odboru, resp. vedného odboru. 

2. Ak ide o habilitačné konanie v klinickom odbore, atestácia vyššieho stupňa, resp. ukončené 
špecializačné štúdium v odbore a najmenej 5-ročná prax v odbore, v ktorom sa habilitačné 
konanie uskutočňuje. 

 

Čl. II 
Pedagogická činnosť 

 

1. Minimálnou podmienkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej 
činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho 
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stupňa v predmetoch zo študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul docent alebo v príbuznom študijnom odbore. Na výkon pedagogickej 
činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere                          
s vysokou školou (vrátane zahraničia) a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu 
najmenej 1/3 ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol 
najmä prednášky z vybraných kapitol, semináre a cvičenia, resp. zodpovedajúce formy 
vyučovania. 

2. Ak ide o habilitačné konanie v klinickom odbore, minimálnou požiadavkou je vykonávanie 
pedagogickej činnosti v rozsahu 6 hodín kontaktnej výučby týždenne po dobu najmenej 3 
rokov od získania akademického titulu PhD. ku dňu podania žiadosti na vysokých školách 
v predmetoch daného študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru, v ktorom sa 
má uchádzačovi udeliť titul docent; uvedený minimálny rozsah zodpovedá 50 % normatívu 
kontaktnej výučby odborného asistenta. 

3. V rámci pedagogickej činnosti sa ďalej sleduje autorstvo alebo spoluautorstvo učebných 
textov (vysokoškolská učebnica, skriptum, učebný text). 

4. Minimálne požiadavky podľa jednotlivých študijných odborov sú uvedené v tabuľke  (Príloha 
1). 

 

Čl. III 
Vedeckovýskumná činnosť 

 

1. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa sledujú tri kritériá: 

a) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác; pôvodnými vedeckými 
prácami sú recenzované vedecké práce uverejnené vo  vedeckých časopisoch 
a zborníkoch; 

b) ohlasy na publikačnú činnosť; 

c) účasť na riešení grantových projektov. 

2. Minimálne požiadavky podľa jednotlivých študijných odborov vrátane počtu vedeckých prác 
alebo výstupov kategórie A1 (musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH, resp. musí 
ísť o iné publikácie/knihy reprezentujúce národnú kultúru) sú uvedené v tabuľke (Príloha 1). 
Publikačná činnosť a ohlasy na publikačnú činnosť sa dokladajú výpisom z akademickej 
knižnice overeným jej zodpovedným pracovníkom. V prípade zamestnancov Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika ide o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným 
pracovníkom. V prípade vysokých škôl, ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti, ide o výstup z príslušnej akademickej knižnice overený 
prodekanom, v ktorého kompetencii je vedeckovýskumná činnosť fakulty alebo dekanom 
príslušnej fakulty vysokej školy. V prípade ostatných uchádzačov, ktorých publikačná 
činnosť a ohlasy sú spracované na základe Zmluvy o bibliografickej registrácii, ide o výpis 
z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným pracovníkom. 

3. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa požaduje, aby uchádzač preukázal medzinárodný 
rozmer svojej vedeckovýskumnej činnosti, napr. absolvovaním zahraničných výskumných 
alebo študijných pobytov, alebo aktívnou účasťou na 2 zahraničných konferenciách 
(vystúpenie v cudzom jazyku) a pod.  

 

 

                                                 
1
 Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 
rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. 
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Časť II. 
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

 

Čl. IV 
Kvalifikačné predpoklady 

 

1. Uchádzač má vedeckú hodnosť „CSc.“ alebo „PhD.“, resp. „DrSc.“ (požaduje sa spravidla 
u uchádzačov zo SAV). 

2. Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, resp. v príbuznom 
odbore. 

3. Ak ide o vymenúvacie konanie v klinickom odbore, atestácia vyššieho stupňa, resp. 
ukončené špecializačné štúdium v odbore, v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje, 
a osem  rokov praxe v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutočňuje. 

 

Čl. V 
Pedagogická činnosť 

 

1. Minimálnou podmienkou na začatie konania na vymenúvanie profesorov je: 

a) vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu 
docent v predmetoch zo študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 
profesor alebo v príbuznom študijnom  odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa 
zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, 
a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 
týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre a 
viedol doktorandov; 

b) autorstvo alebo spoluautorstvo vysokoškolských učebníc, skrípt alebo učebných textov. 
Požadovaný minimálny počet pre jednotlivé študijné odbory sa definuje v tabuľke 
(Príloha 2); 

c) úspešné pôsobenie na 3. stupni vzdelávania v danom alebo príbuznom študijnom 
odbore, v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje. Požadovaný minimálny rozsah 
pôsobenia uchádzača pre jednotlivé študijné odbory sa definuje v tabuľke (Príloha 2).  

 

Čl. VI 
Vedeckovýskumná činnosť 

 

1. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sa sledujú tri kritériá: 

a) autorstvo alebo spoluautorstvo monografií, prehľadových štúdií a pôvodných vedeckých 
prác. Pod pôvodnými vedeckými prácami sa rozumejú recenzované vedecké práce 
uverejnené vo  vedeckých časopisoch a zborníkoch; 

b) ohlasy na publikačnú činnosť; 

c) vedecká škola; na jej preukázanie sa používajú ako kritériá získaný titul DrSc., počet 
ukončených doktorandov, výrazný podiel na riešení úspešných grantových projektov, 
absolvovanie prednáškových, študijných a výskumných pobytov v zahraničí a uznanie 
vedeckou komunitou. Uznanie vedeckou komunitou sa posudzuje komplexne na základe 
nasledujúcich aktivít: pozvané prednášky a pobyty; recenzná a oponentská činnosť; 
vybudovanie vedeckých laboratórií, aparatúr a metodík; členstvo vo 
vedeckých komisiách a radách (napr. pre obhajoby kvalifikačných postupov, 
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v grantových komisiách, v pracovných skupinách Akreditačnej komisie, v redakčných 
radách vedeckých časopisov a pod. ). Ak ide o vymenúvacie konanie v klinickom odbore, 
vyžaduje sa aj výchova vedúcich pracovníkov a špecialistov v odbore. 

2. Minimálne požiadavky podľa jednotlivých študijných odborov vrátane počtu výstupov 
kategórie A1 (musí ísť o publikácie podľa WOS, Scopus, ERIH, resp. o iné publikácie / knihy 
reprezentujúce národnú kultúru) sú uvedené v tabuľke (Príloha 2). Publikačná činnosť a 
ohlasy na publikačnú činnosť sa dokladajú výpisom z akademickej knižnice overeným jej 
zodpovedným pracovníkom. V prípade zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ide 
o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ overený jej zodpovedným pracovníkom. V prípade 
vysokých škôl, ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti ide o výstup z príslušnej akademickej knižnice overený prodekanom, v ktorého 
kompetencii je vedeckovýskumná činnosť fakulty alebo dekanom príslušnej fakulty vysokej 
školy. V prípade ostatných uchádzačov, ktorých publikačná činnosť a ohlasy sú spracované 
na základe Zmluvy o bibliografickej registrácii, ide o výpis z Univerzitnej knižnice UPJŠ 
overený jej zodpovedným pracovníkom. 

 

Čl. VII 
Spoločné  ustanovenia 

 

1. Splnenie  kritérií, uvedených v tomto rozhodnutí, nezakladá nárok na úspešné ukončenie 
habilitačného konania a konania na vymenovanie za profesora. 

2. Požiadavky na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 
uvedené v  tomto rozhodnutí sú minimálnymi kritériami a nemôžu byť nahradené plnením 
iných kritérií.  

3. Pri habilitácii docentov splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 až 3 Vyhlášky podľa kritérií na 
získanie titulu docent preskúma habilitačná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení 
kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi vedeckej rady fakulty.  

4. Pri vymenovaní za profesorov splnenie podmienok podľa § 4 ods. 1 až 3 Vyhlášky podľa 
kritérií na získanie titulu profesor preskúma inauguračná komisia. Svoj záver o splnení 
alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi vedeckej rady 
fakulty.  

5. Rektor vymenúva za docentov a navrhuje na vymenovanie za profesorov len tých 
uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. 

 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť a účinnosť Rozhodnutie rektora 
č. 6/2015, ktorým sa určujú kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent 
a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 30. marca 2015, č.j. 
1000/2015. 

 

           prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  
             rektor UPJŠ 
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Príloha 1: Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

 Anatómia, 
histológia 
a embryológia 

Farmakológia 

Klinická 
biochémia 

Normálna a 
patologická 
fyziológia 

Epidemiológia  

Gynekológia 
a pôrodníctvo 

Chirurgia 

Pediatria 

Verejné 
zdravotníctvo 

Vnútorné 
choroby 

Zubné 
lekárstvo 

Neurológia 

 

Biológia 

Fyziológia 
živočíchov 

Fyziológia 
rastlín  

Genetika 

 

 

Všeobecná 
ekológia 
a ekológia 
jedincov a 
populácií 

Biofyzika 

Fyzika 
kondenzovaných 
látok a akustika 

Fyzika  

Jadrová a 
subjadrová fyzika 

 

Analytická 
chémia 

Anorganická 
chémia 

Biochémia 

Organická 
chémia 

Geoinformatika Informatika Matematika Teória 
vyučovania 
matematiky 

 

 

Medzinárodné 
právo 

Občianske 
právo 

Obchodné a 
finančné právo 

Teória a dejiny 
štátu a práva 

Verejná 
politika 
a verejná 
správa 

Dejiny 
filozofie 

Literárna 
veda 

Neslovanské 
jazyky a 
literatúry 

Slovenské 
dejiny 

Sociálna 
práca 

Sociálna 
psychológia 
a psychológia 
práce  

Politológia 

1. Pedagogická činnosť              

Minimálny počet rokov vykonávania 
pedagogickej činnosti od získania 
titulu PhD. 

3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty 
(min. súhrnný počet AH) 

1 (3) 1 (3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3) 1 (3) 1 (3) 

Počet ukončených vedených 
diplomových prác 

0 0 5 5 2 5 10 5 5 5 5 5 5 

2. Publikačná činnosť              

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác  

202 202         1+20+36 1+20+36 1+207 

Počet výstupov kategórie A1 63 34 13 6 12 12 5 5 7 5 0 0 38, 9 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť              

Ohlasy spolu 20 15         12  12  30 

Ohlasy uvedené v citačných 
databázach WoS a SCOPUS 

10 5 39 18 50 35 10 10 7 55 25 25 810 

4. Grantové projekty  - účasť na 
riešení 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Kategorizáciu publikovaných dokumentov a ohlasov upravuje EPČ, pozri Smernicu 2/2013: 
  http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/#leg 
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1 ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; 
výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu  pôvodných vedeckých prác 

2 v desiatich prácach uchádzač je prvý alebo korešpondujúci autor a minimálne desať prác musí byť z odboru, v ktorom sa habilitácia uskutočňuje;  

3 v troch prácach uchádzač je prvý alebo korešpondujúci autor 

4 v dvoch prácach uchádzač je prvý alebo korešpondujúci autor 

5 akceptujú sa všetky citácie v zahraničných publikáciách, aj mimo databáz WOS a SCOPUS 

6 autorstvo jednej publikovanej monografie alebo monotematickej práce, pričom podiel uchádzača má byť v rozsahu najmenej 3 AH + autorstvo 20 pôvodných vedeckých prác, pričom 
najmenej 4  musia byť uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise alebo recenzovanom zahraničnom zborníku + 3 odborné práce v odborných časopisoch alebo 
recenzovaných zborníkoch 

7 1 monografia, 20 pôvodných vedeckých prác 

8 alebo zahraničné pôvodné vedecké práce (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

9 pre ŠO Sociálna psychológia a psychológia práce: alebo publikácie evidované v databázach WoS a SCOPUS alebo uverejnené v časopise evidovanom v databáze ERIH  

10 alebo ohlasy v časopisoch evidovaných v databáze ERIH alebo v iných zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na ŠO Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 
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Príloha 2:  Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor   

 Anatómia, 

histológia 

a embryológia 

Farmakológia 

Klinická 

biochémia 

Normálna a 

patologická 

fyziológia 

Epidemiológia  

Gynekológia 

a pôrodníctvo 

Chirurgia 

Pediatria 

Verejné 

zdravotníctvo 

Vnútorné 

choroby 

Zubné 

lekárstvo 

Neurológia 

Biológia 

Fyziológia 

živočíchov 

Fyziológia 

rastlín  

Genetika 

 

 

Všeobecná 

ekológia 

a ekológia 

jedincov a 

populácií 

Biofyzika 

Fyzika 

kondenzovaných 

látok a akustika 

Fyzika  

Jadrová a 

subjadrová fyzika 

 

Analytická 

chémia 

Anorganická 

chémia 

Biochémia 

Organická 

chémia 

Geoinformatika Informatika Matematika Teória 

vyučovania 

matematiky 

 

 

Medzinárodné 

právo 

Občianske 

právo 

Obchodné a 

finančné právo 

Teória a dejiny 

štátu a práva 

Verejná 

politika 

a verejná 

správa 

Dejiny filozofie 

Literárna veda 

Neslovanské 

jazyky a 

literatúry 

Slovenské 

dejiny 

Sociálna práca 

Sociálna 

psychológia 

a psychológia 

práce  

Politológia 

1. Pedagogická činnosť              

Minimálny počet rokov 
vykonávania pedagogickej činnosti 
od získania titulu  
docent v predmetoch z odboru 

3  3 3 
 

3 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

VŠ učebnice, skriptá, učebné texty 
(min. súhrnný počet AH)  

  1/21  
(3 AH)  

1/21  
(3 AH) 

1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 
38 

(3 AH) 
38 

(3 AH) 
38 

Počet ukončených doktorandov 1 + 13 1 + 13 2 2 2 2 2 2 2 2 1 + 13 1 + 13 1 + 13 

2. Publikačná činnosť              

Monografie 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 

Celkový počet pôvodných 
vedeckých  prác 404 404      30   40 34+59 35+59 4010 

Počet výstupov kategórie A2 205 56 30 15 30 30 10 10 20 15 3 3 310 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť              

Ohlasy spolu  40 30         35 35 60 

Ohlasy uvedené v citačných 
databázach WoS a SCOPUS 25  10 150 75 150 150 30 30 40 207 57 57 2011 

4. Vedecká škola              

Výrazný podiel na riešení 
grantových projektov  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Uznanie vedeckou  komunitou + + + + + + + + + + + + + 
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Kategorizáciu publikovaných dokumentov a ohlasov upravuje EPČ, pozri Smernicu 2/2013: 
  http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/evidencia-publikacnej-cinnosti/#leg 

 
1 publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch učebných textov  

2 ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; 
výstupy kategórie A tvoria súčasť celkového počtu pôvodných vedeckých prác 

3 úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom 
študijnom odbore 

4 súčasťou pôvodných vedeckých prác (PVP) môžu byť aj monografie; uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom minimálne v 20 PVP a minimálne 30 PVP musí byť z odboru, 
v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje 

5 uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom 8 výstupov kategórie A 

6 uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom výstupov kategórie A, z toho 3 musia byť v časopisoch 

7 akceptujú sa všetky citácie v zahraničných publikáciách, aj mimo databáz WOS a SCOPUS 

8 minimálne jedna vysokoškolská učebnica 

9 súčasťou 34/35 PVP môžu byť aj monografie; z 34/35 PVP tri musia byť uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise + autorstvo najmenej 5 odborných prác uverejnených  
v odborných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch 

10 súčasťou pôvodných vedeckých prác (PVP) sú aj monografie a kapitoly v monografiách; pre odbory Slovenský jazyk a literatúra, Slovenské dejiny a Literárna veda môže ísť popri 
časopiseckých publikáciách kategórie A evidovaných v databázach WoS, SCOPUS a ERIH aj o ďalšie výstupy kategórie A; pre odbor Sociálna psychológia a psychológia práce sa 
požaduje 6 výstupov kategórie A 

11 alebo ohlasy v časopisoch evidovaných v databáze ERIH alebo v iných zahraničných publikáciách (nevzťahuje sa na Sociálnu psychológiu a psychológiu práce) 

 

 
 


