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Čl. 1 

Úvod 

 

Cieľom pokynu dekana je zvýšenie kvality a nárokov na habilitačné konania a inauguračné konania 

prostredníctvom zvýšenia požiadaviek na publikačnú činnosť v časopisoch nad rámec existujúcich 

minimálnych kritérií na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadaviek pri týchto 

konaniach na FEI TUKE schválených na VR TUKE 13.12.2021.  

 

Čl. 2  

Právny rámec 

 

Pokyn dekana je v súlade s Kritériami na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov 

a požiadaviek pri týchto konaniach na FEI TUKE schválených na VR TUKE 13.12. 2021 ako aj v súlade 

s minimálnymi kritériami na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadaviek pri týchto 

konaniach na TUKE v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie schválenie vo 

VR TUKE dňa 14.5.2021 s účinnosťou od 01.9.2021.  

 

Čl. 3 

Rozsah platnosti 

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na všetkých potenciálnych uchádzačov, ktorí si v zmysle Vyhlášky č. 

246/2019 Z.z Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor        

plánujú na FEI TUKE podať žiadosť o začatie habilitačného konania respektíve inauguračného 

konania. Splnenie požiadaviek nad rámec minimálnych kritérií na habilitácie docentov a na 

vymenúvanie profesorov schválených na FEI TUKE na VR TUKE 13.12.2021 je nutnou avšak nie 

postačujúcou podmienkou pre začatie habilitačného konania alebo inauguračného konania.  

 

 

Čl. 4  

Postup pre zabezpečenie zvýšenia kvality a doplňujúcich nárokov na habilitačné konania 

a inauguračné konania na FEI TUKE 

 

V pokyne dekana sa v prvom rade predpokladá splnenie existujúcich minimálnych kritérií na habilitácie 

docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadaviek pri týchto konaniach na FEI TUKE schválených 

na VR TUKE 13. 12. 2021. Okrem toho, zvýšenie kvality a doplňujúce nároky na habilitačné konania 

a inauguračné konania na FEI TUKE spočívajú v zvýšení nárokov na publikačnú činnosť v časopisoch.  

Uchádzač musí v svojej žiadosti o začatie habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 

deklarovať aj naplnenie doplňujúcich zvýšených nárokov na publikačnú činnosť takto: 
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- v prípade habilitačného konania je minimálna požiadavka uvedená v Kritériách HKaIK doplnená 

o 2 práce v časopisoch indexovaných vo WOS v kvartile Q1 alebo Q2. 

- v prípade inauguračného konania je minimálna požiadavka uvedená v Kritériách HKaIK 

doplnená o 4 práce v časopisoch indexovaných vo WOS v kvartile Q1 alebo Q2. 

 

Skompletizované doplnené minimálne kritériá pre HKaIK na FEI TUKE sú súčasťou tohto Pokynu 

dekana a sú uvedené v Prílohe 1 (označené boltom).   

Uchádzač o HKaIK predloží k svojej žiadosti o začatie HKaIK plnenie práve týchto doplnených 

minimálnych kritérií. K žiadosti predloží aj zoznam konkrétnych publikácií v časopisoch indexovaných 

v databáze Current Content Conect dokladovaných výpisom z databázy, pričom v tomto zozname 

osobitne vyznačí publikácie v časopisoch s kvartilom Q1 alebo Q2 v minimálnom počte 2 (v 

prípade habilitačného konania) respektíve v minimálnom počte 4 (v prípade inauguračného konania).  

Žiadosť o začatie HKaIK uchádzač predkladá až po verifikácii plnenia týchto skompletizovaných kritérií 

dekanom, resp. prodekanom pre VaV činnosť a doktorandské štúdium.  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania. 
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Príloha 1  

DOPLNENÉ MINIMÁLNE KRITÉRIÁ NA HABILITÁCIE DOCENTOV A NA VYMENÚVANIE 

PROFESOROV A POŽIADAVKY PRI TÝCHTO KONANIACH NA FEI TUKE  
 

Konanie / Kritérium Habilitačné konanie Inauguračné konanie 

Vysokoškolské učebnice 0 1 

Skriptá a učebné texty 2 2 

Vedenie predmetu – prednášky 0 2 

Vedenie predmetu – cvičenia 2 2 

Počet rokov pedagogickej činnosti  
5 rokov  

od získania titulu PhD. 
5 rokov  

od získania titulu docent 

Vyškolenie doktoranda 0 2 vyškolení doktorandi 

Vedecké monografie1 0 1 

Pôvodné vedecké práce v domácom 
časopise 

10  
Z toho min. 3 práce 

v časopisoch  indexovaných  
v databáze Current Contents 

Connect s celkovým 
autorským  podielom min. 

1,00, pričom  
2 z týchto prác sú 

v časopisoch index. vo WOS 
v kvartile Q1 alebo Q2. 

15   
Z toho min. 6 prác 

v časopisoch indexovaných  
v databáze Current Contents 

Connect s celkovým 
autorským  podielom  min. 

2,00, pričom   
4 z týchto prác sú 

v časopisoch index. vo WOS 
v kvartile Q1 alebo Q2. 

Pôvodné vedecké práce v 
zahraničnom časopise vo svetovom 

jazyku 
3 10 

Vedecké práce v zborníkoch 
z domácich / zahranič. konferencií 

8 / 4 12 / 8 

Ohlasy na publikačnú činnosť  

(Citácie) v domácom časopise 
10 

Z toho min. 5 citácií 
v časopisoch indexovaných 

v databáze WOS alebo 
SCOPUS od rôznych 

zahraničných autorov. 

20 
 Z toho min 10 citácií 

v časopisoch indexovaných 
v databáze WOS alebo 

SCOPUS od rôznych 
zahraničných autorov. 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

(Citácie) v zahraničnom časopise 
5 10    

Iné formy uznania vedecko-
pedagogickou komunitou 

0 5 

Písomné referencie od odborníkov 12 
Písomná referencia na 

výsledky uchádzača z fakulty 
/ vysokej školy mimo TUKE. 

33 

Písomné referencie na 
výsledky uchádzača z 3 
rozličných štátov mimo 

Slovenska. 

Projekty z domácich 
a medzinárodných grantových 

schém a iných súťažných zdrojov 
v problematike odboru 

1 

V pozícii vedúceho riešiteľa, 
zástupcu vedúceho riešiteľa 

alebo spoluriešiteľa 
projektu. 

2 
V pozícii vedúceho riešiteľa, 
zástupcu vedúceho riešiteľa 

alebo spoluriešiteľa projektu. 

 

                                                           
1 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)  
2 Písomná referencia na výsledky uchádzača od popredného domáceho (alebo zahraničného) odborníka mimo TUKE, pričom v referencii 
bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii docenta v medzinárodnom kontexte 
3 Písomné referencie na výsledky uchádzača od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej 
republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom 
kontexte.  
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Ďalšie požiadavky:  

Kategórie publikácií a citácií sa uvažujú podľa členenia, ktoré je v súlade s vyhláškou č. 456/2012 Z.z. 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o Centrálnom registri evidencie publikačnej 
činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.  

Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií, resp. 
citácií. Domáce a zahraničné publikácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom publikácií v časopisoch 
indexovaných vo Web of Science a/alebo SCOPUS. Citácie v domácich a zahraničných časopisoch môžu byť 
nahradené zodpovedajúcim počtom citácií podľa databázy SCI (Web of Science) a/alebo databázy SCOPUS bez 
ohľadu na charakter zdrojovej publikácie (časopis, zborník, kniha, ...), v ktorom sa citácie uvádzajú. Autocitácie a 
semiautocitácie sa vylučujú.  

Publikácie v časopisoch indexovaných v databáze Current Contents Connect sa dokladujú výpisom z databázy. 
Dokladovanie sa vzťahuje aj na zaradenie publikácie do indexovaného časopisu na WOS s kvartilom Q1 alebo Q2.   

Citácie podľa databázy SCI (Web of Science) a databázy SCOPUS sa dokladujú výpisom z príslušnej databázy. 

Preukázané plagiátorstvo uchádzača je dôvodom na okamžité zastavenie konania a neudelenie titulu docent 
alebo titulu profesor.  

Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby 
najmenej 5 rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v umeleckých odboroch aj plnenie 
podmienky v § 76 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) vo funkcii odborného asistenta v rozsahu 
najmenej 50% ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, 
vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania (hodnotenie študentov, vedenie a 
oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie exkurzií 
a odborných praxí študentov, a pod.) v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného 
konania a inauguračného konania.  

Nutnou podmienkou na začatie konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie pedagogickej činnosti 
počas doby najmenej piatich rokov od získania titulu docent v predmetoch zo študijného odboru, ku ktorému je 
priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul profesor. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v 
pracovnom pomere s vysokou školou (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre, viedol doktorandov 
a iné (napr. hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných 
prác, tvorba študijných materiálov a pod.).  

Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie 
výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania.  

Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou:  
- vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;  

- udelené autorské osvedčenie, patent alebo objav;  

- vyžiadaná prednáška v zahraničí;  

- edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;  

- významné ocenenie minimálne v národnom meradle. 

Tieto požiadavky a kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného konania 
a inauguračného konania na FEI TUKE a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií. 

 

 


