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Kritérium: 

pedagogická činnosť  
Habilitačné konanie Vymenúvacie konanie 

za profesora 

Požadované 
 

predlože
né 

uchádzač
om  

požadované 

predlože
né 

uchádzač
om  

Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0  1  

Skriptá a učebné texty (BCI) 2  21  

Vedenie predmetu – prednášky 0  2  

Vedenie predmetu – cvičenia 2  2  

Počet rokov pedagogickej činnosti od 
získania titulu PhD (pre habilitácie) alebo 

doc. (pre inauguračné konania)  

5  5  

Kritérium:  Vedecká škola Habilitačné konanie Vymenúvacie konanie 
za profesora 

Vyškolenie doktoranda 0  1 + 1  po dizertačnej 
skúške 

 

Kritérium: vedecká publikačná činnosť Habilitačné 
konanie 

 Vymenúvacie konanie 
za profesora 

Vedecké monografie2 (AAA, AAB, ABA, ABB) 0  1  

Pôvodné vedecké práce v domácom 
časopise 

10  Z toho min. 

3 

v index.  
v databáze 

Current 
Content3 

 15   Z toho min. 

6   

v index.  
v databáze 

Current 
Content4 

 

Pôvodné vedecké práce v zahraničnom 
časopise vo svetovom jazyku 

3  10  

Vedecké práce v zborníkoch z domácich / 
zahraničných konferencií 

8 / 4  12 / 8  

Kritérium: uznanie vedecko-pedagogickou 
komunitou 

Habilitačné konanie Vymenúvacie konanie 
za profesora 

Ohlasy na publikačnú činnosť - Citácie v 
domácom /zahraničnom časopise  

10/5   z toho min.  
5  

v časopisoch 
indexovaných 

v databáze Web 
of Science alebo 

SCOPUS 

 20/10   z toho min. 
10  

v časopisoch 
indexovaných 

v databáze Web of 
Science alebo 

SCOPUS 

 

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou 
komunitou 

0  5  

 
Poznámky ku kritériám: 

                                                           
1 1 učebnica alebo 2 skriptá alebo učebné texty 
2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)  
3 1 výstup z povinných 3 môže byť  nahradený priznaným autorským osvedčením, patentom alebo objavom.  
4 z toho minimálne  4 výstupy v kategórii A (IF ≥ 0,39). 



Vedecká a publikačná činnosť: 
 
Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie 

výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnej vednej 

oblasti.  

1. Kategórie výstupov, publikácií a citácií sa uvažujú v súlade so Smernicou č. 13/2008-R zo 16. októbra 
2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.  

2. Evidencia, kategorizácia a vykazovanie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov: Vyhláška 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.  

3. Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií, 
resp. citácií.  

4. Publikácie v časopisoch indexovaných v databáze Current Contents sa dokladujú výpisom z databázy.  
5. Citácie podľa databázy SCI (Web of Science), a databázy SCOPUS sa dokladujú výpisom z príslušnej 

databázy. 
 

Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou 
Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul docent je vyjadrenie popredného 

odborníka v danom odbore, že uchádzač o titul docent je zrelou osobnosťou doma aj v zahraničí. Podmienkou 
pre začatie inauguračného konania je posúdenie medzinárodnej úrovne doterajšej vedeckej produktivity 
uchádzača o titul profesor na podklade vyjadrenia najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných 
odborníkov v danom odbore. 
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou:  

- vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;  
- autorské osvedčenie, patent alebo objav;  
- garant resp.  spolugarant študijného programu;  
- vyžiadaná prednáška v zahraničí;  
- edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;  
- významné ocenenie minimálne v národnom meradle. 

 
Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a vymenúvacieho konania a nemôžu 
byť nahradené plnením iných kritérií. 
 
Bibliografické a citačné databázy 

 Web of Science: 
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=Gene
ralSearch&SID=Q1A4jZsXSfyG9iTThIn&preferencesSaved= 

 Databáza SCOPUS: http://www.scopus.com/scopus/home.url 
 
 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1A4jZsXSfyG9iTThIn&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Q1A4jZsXSfyG9iTThIn&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/scopus/home.url

