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Článok 1 
 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov 

a docentov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sú vydané v súlade so 
Štatútom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, zákonom č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), zákonom č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o kvalite“), zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, Etickým kódexom TnUAD, Štandardmi 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „Agentúra“) a ďalšími 
vnútornými predpismi Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 
„TnUAD“). 
 

(2) Tento vnútorný predpis upravuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov a docentov na TnUAD a vzťahuje sa na všetky fakulty a celouniverzitné 
pracoviská TnUAD. 

 
 

Článok 2 
 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov  
a funkčných miest docentov  

 
(1) Funkčné miesta profesorov a funkčné miesta docentov sa obsadzujú na základe 

výberového konania v súlade so zákonom o VŠ, zákonom o kvalite, zákonom  
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, a v súlade s predpisom TnUAD 
„Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a 
docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne; 3-U-020“. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor alebo 
funkčného miesta docent je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného 
miesta vysokoškolského učiteľa. 
 

(2) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov vychádzajú 
z ustanovení § 75 zákona o VŠ.  
 

(3) Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na 
obsadenie funkčného miesta profesor alebo funkčného miesta docent. 
 

(4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docent alebo funkčného 
miesta profesor je splnenie minimálnych kritérií pre obsadzovanie funkčného miesta 
docenta alebo funkčného miesta profesora, ktoré sú stanovené pre jednotlivé študijné 
odbory a súčasti TnUAD (Príloha 1 - 6 tejto smernice). 
 

(5) Splnenie minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docent alebo funkčného 
miesta profesor nezakladá právny nárok na obsadenie príslušného funkčného miesta. 
 

(6) Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste profesor je zodpovedný za výskum 
a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, 
techniky alebo umenia v súlade s ustanovením § 75 ods. 2 zákona o VŠ.  
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(7) Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci na funkčnom mieste docent prispieva v spolupráci 
s profesorom svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou 
a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania 
a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia v súlade s ustanovením § 75 ods. 
3 zákona o VŠ. 
 

(8) Pri obsadzovaní funkčných miest profesorov a funkčných miest docentov sa posudzuje : 
a) pedagogická činnosť (pedagogická prax v odbore, účasť na tvorbe koncepcií 

vzdelávacích systémov, študijných programov a predmetov, a ďalšie pedagogické 
aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni), 

b) vedecko-výskumná činnosť (vedenie alebo účasť na riešení vedecko-výskumných 
projektov, pôsobenie vo vedeckých, vedecko-technických a odborných inštitúciách 
a ďalšie vedecko-výskumné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni), 

c) publikačná činnosť (autorstvo/spoluautorstvo evidovaných výstupov publikačnej 
činnosti a ohlasov na výstupy publikačnej činnosti), 

d) ďalšie relevantné skutočnosti (obsadenie funkčného miesta profesor sa preukazuje 
medzinárodnými uznaniami, doloženými písomnými referenciami na výsledky 
uchádzača o funkčné miesto od popredných zahraničných odborníkov z aspoň  
troch rozličných štátov mimo SR, aktívna znalosť cudzích jazykov a pod.), 

e) morálna a občianska bezúhonnosť. 
 
 

Článok 3 
 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  
a funkčných miest docentov 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesor je splnenie kritérií 

vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor v štandardoch pre 
habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu. 
 

(2) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docent je splnenie kritérií 
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre 
habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu. 
 

(3) Pri obsadzovaní funkčného miesta profesor alebo funkčného miesta docent sa vyžaduje 
splnenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov alebo 
funkčných miest docentov a minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej 
alebo umeleckej činnosti definovanej pre príslušný študijný odbor a pracovisko TnUAD 
v prílohovej časti tejto organizačnej smernice. 
 

 

Článok 4 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 

(1) Pracovné povinnosti vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na funkčnom mieste docent 
alebo na funkčnom mieste profesor  sú stanovené zákonom o VŠ, Nariadením vlády SR 
č. 354/2018, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich 
zmenách a doplnení v znení neskorších predpisov. 
 

(2) Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov alebo funkčných miest docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov alebo funkčných 
miest docentov na TnUAD boli schválené Vedeckou radou TnUAD dňa 15.12.2022,  
po predchádzajúcom prerokovaní   
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vo Vedeckej rade Fakulty priemyselných technológií v Púchove dňa 08.12.2022, 
vo Vedeckej rade Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov dňa 08.12.2022, 
vo Vedeckej rade Fakulty špeciálnej techniky dňa 08.12.2022, 
vo Vedeckej rade Fakulty zdravotníctva dňa 08.12.2022, 
a nadobúdajú účinnosť dňom 16.12.2022. 
 

(3) Nadobudnutím účinnosti tejto organizačnej smernice sa rušia :  
- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FZ TnUAD,  
č. 3-FZ-001, s účinnosťou od 01.04.2022, 

- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FSEV 
TnUAD, č. 3-FSEV-010,  s účinnosťou od 01.11.2021, 

- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FŠT TnUAD, 
č. 3-FŠT-008/02, s účinnosťou od 01.11.2022, 

- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FPT TnUAD, 
č. 3-FPT-001/01, s účinnosťou od 01.11.2021, 

- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov v Centre pre 
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD, č. 3-FUNGLASS-
001/01, s účinnosťou od 01.11.2021, 

- Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Katedre 
politológie TnUAD, č. 3-CUPPOL-002/02, s účinnosťou od 18.09.2021. 
 

(4) Neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej smernice sú nasledovné prílohy : 
 

- Príloha č. 1: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na Fakulte priemyselných technológií v Púchove TnUAD 

- Príloha č. 2: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 

- Príloha č. 3: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD 

- Príloha č. 4: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na Fakulte zdravotníctva TnUAD 

- Príloha č. 5: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na FunGlass TnUAD 

- Príloha č. 6: Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo 
funkčného miesta profesor na Katedre politológie TnUAD 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na Fakulte priemyselných technológií v Púchove TnUAD 

 

A K T I V I T A MINIMÁLNY POČET AKTIVÍT 

 profesor docent 

A. Publikačná aktivita 

Monografia v cudzom jazyku vydaná v zahraničnom 
vydavateľstve 1) 
(minimálne 3 AH/autor) 

1  - 

Monografia 2) (minimálne 3 AH/autor) 1 1 

Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science / SCOPUS 

20 

z toho min. 5 s IF≥ 
0,40 

10 

z toho  min. 2 s IF≥ 
0,40 

Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich 
recenzovaných časopisoch, vedeckých zborníkoch, 
monografiách 3) 

15 5 

Vysokoškolská učebnica 1 - 

Skriptá a učebné texty 4) 2 1 

Publikované príspevky na zahraničných a domácich 
vedeckých konferenciách 3) 

20 10 

 

Citácie / ohlasy v zahraničných a domácich časopisoch 

30 

z toho min. 10 
v časopisoch 

registrovaných 
v databázach Web of 
Science / SCOPUS 

15 

z toho min. 5 
v časopisoch 

registrovaných 
v databázach Web of 
Science / SCOPUS 

B.   Riešenie projektov 

Riešené zahraničné projekty, domáce projekty a úlohy pre 
prax (zodpovedný riešiteľ, spoluriešiteľ projektu) 

10 5 

C.  Pedagogická aktivita 

Školenie doktorandov 1+1 5) - 

Dĺžka pedagogickej praxe 5 rokov  3 roky  

D. Uznanie vedeckou komunitou 

Písomná referencia na výsledky uchádzača z fakulty/vysokej 
školy mimo TnUAD 6) 

- 1 

Písomné referencie na výsledky uchádzača z 3 rozličných 
štátov mimo SR 7) 

3 - 

1) Aktivita „Monografia v cudzom jazyku vydaná v zahraničnom vydavateľstve“ je nahraditeľná piatimi výstupmi v 
kategórii: „Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science / 
SCOPUS“ s IF≥ 0,40. 

2) Aktivita „Monografia“ je nahraditeľná tromi výstupmi v kategórii: „Vedecké práce v zahraničných a domácich 
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science / SCOPUS“ s IF≥ 0,40. 

3) Aktivity „Vedecké práce v ostatných zahraničných a domácich recenzovaných časopisoch, vedeckých zborníkoch, 
monografiách“ a „Publikované príspevky na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách“ sú plne nahraditeľné 
aktivitou: „Vedecké práce v zahraničných a domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science / 
SCOPUS“. 

4) Aktivita „Skriptá a učebné texty“ je plne nahraditeľná aktivitou „Vysokoškolská učebnica“. 
5) Uchádzač vyškolil aspoň jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň jedného ďalšieho doktoranda po 

dizertačnej skúške v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania 
priradený. 

6) Písomná  referencia  na  výsledky  uchádzača  od  popredného  domáceho (alebo zahraničného) odborníka mimo 
TnUAD, pričom v referencii bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii docenta v 
medzinárodnom  kontexte. 

7) 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 na funkčnom mieste profesora v medzinárodnom  kontexte. 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 

 

Oblasť hodnotenia 
Minimálne kritériá 

Poznámky 

docent profesor 

I. Pedagogická činnosť a vzdelávacia činnosť 

pedagogická prax v danom odbore (roky) 5 8  

vedenie záverečných prác v bakalárskom štúdiu* 10   

vedenie záverečných prác v inžinierskom štúdiu 10 15  

II. Vedecká škola    

počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore   1  

III. Publikačná činnosť 

III. 1 Knižné publikácie  

vysokoškolské učebnice (počet/AH)    1/3 2/3  

III. 2 Vedecké monografie, vedecké práce, publikácie vo vedeckých 
a odborných časopisoch a zborníkoch   

 

vedecké monografie (počet/AH) 1/3 2/6 
 

vedecké práce publikované doma a v zahraničí 
- v recenzovanom vedeckom časopise evidovanom v databázach WOS 
s IF >  0,25 alebo Scopus s HI  ≥  10 a v karentovaných časopisoch ,  

3 5 
Podiel  autora min. 

20 % 

- v recenzovanom vedeckom časopise bez IF, evidovanom   
v databázach WOS alebo Scopus 

4 6 
 

- v recenzovaných  vedeckých zborníkoch konferenčných zaradených 
do databázy WOS alebo Scopus 

4 6 
 

- príspevky publikované  v  recenzovaných zborníkoch  z  domácich 
a zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií (spolu) 
- zahraničné vedecké konferencie  
- domáce vedecké konferencie  

 
10 
 8 
 2 

 
15 
10 
5 

 

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť     

IV. 1 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách, registrované v 
citačných databázach Web of Science a v databáze Scopus  

5 10 

 

IV. 2 Citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrovaných  
v citačných databázach  

10 20 
 

V. Riešenie, resp. koordinácia výskumných projektov- spolu       

zodpovedný riešiteľ resp. koordinátor vedecko - výskumného projektu 1 2  

spoluriešiteľ vedecko-výskumného projektu 2 3  

VI. Iné ( fakultatívne kritérium)    

členstvo vo vedeckých radách VŠ  1  

členstvo vo vedeckých výboroch medzinárodných vedeckých 
konferencií 

 1 
 

členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov  1  

 
*vedenie bakalárskych prác môže byť nahradené vedením diplomových prác 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD 

 

Aktivita 
Body 

docent profesor 

I. Pedagogická činnosť 

1 *Dĺžka pedagogickej praxe minimálne 3 roky 
** Dĺžka pedagogickej praxe minimálne 6 rokov  

*4 **4 

2 *Vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, 
hodnotenie študentov.  
**Vedenie prednášok profilových predmetov (minimálne 2 hodiny za 
týždeň a semester), hodnotenie študentov.  

*2 **4 

3 Vysokoškolská učebnica (minimálne 3 AH/autora, vydaná 
v technickom/pedagogickom/univerzitnom nakladateľstve, s výnimkou 
Vydavateľstva TnUAD). 

15 15 

4 Vysokoškolské skriptá alebo iné učebné texty. *3 **3 

5 Vyškolenie minimálne 5 bakalárov a/alebo diplomantov (vedenie 
záverečných prác). 

*5 **5 

6 Oponovanie záverečných prác *1 **1 

7 Vyškolenie doktoranda (po úspešnej obhajobe dizertačnej práce). - **210 

8 Vedenie aktívneho doktoranda (po ukončení dizertačnej skúšky). - 5 

9 Iné pedagogické aktivity (Erasmus+ prednáškový pobyt na zahraničnej 
vysokej škole, recenzie učebníc, zavedenie nového predmetu, 
konzultant dizertačnej práce, prednášky pre prax...) 

12 12 

10 Iná výuková odborná knižná alebo elektronická publikácia (minimálne 
3 AH/autora). 

13 13 

 Povinnosť získať minimálny počet bodov 17  30 

II. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť 

1 Vedecká monografia, vydaná v zahraničnom vydavateľstve 
(minimálne 3 AH/ autor). 

118 118 

2 Kapitola v monografii, vydaná v zahraničnom vydavateľstve 
(minimálne 1 AH/ autor). 

14 14 

3 Vedecká monografia, vydaná v domácom vydavateľstve (minimálne 3 
AH/ autor). 

16 16 

4 Kapitola v monografii, vydaná v domácom vydavateľstve (minimálne 1 
AH/ autor). 

12 12 

5 Knižná vedecká publikácia, vydaná v zahraničnom vydavateľstve 
(minimálne 3 AH/autor; nejedná sa o konferenčný zborník). 

16 16 

6 Vedecká práca v časopisoch, indexovaných vo WOS, SCOPUS (prvý 
autor získava plný počet bodov, ostatní spoluautori získavajú 3 body). 

*5 **5 

7 Vedecká práca v ostatných zahraničných a domácich časopisoch 
(prvý autor získava plný počet bodov, ostatní spoluautori získavajú 1 
bod). 

2 2 

8 Udelený patent (IPC, CPC, JPO). 10 10 

9 Realizovaný patent a jeho vedecký alebo spoločenský význam pre 
oblasť strojárstva 

30 30 

10 Udelený úžitkový vzor (na základe triedenia podľa MPT). 5 5 

11 Realizovaný úžitkový vzor a jeho vedecký alebo spoločenský význam 
pre oblasť strojárstva 

15 15 

12 Príspevok v zborníku medzinárodnej vedeckej konferencie, 
indexovanej vo WOS, SCOPUS (prvý autor získava plný počet bodov, 
ostatní spoluautori získavajú 1 bod). 

2 2 

13 Výskumná stáž v zahraničí (minimálne 3 mesiace) 5 5 

14 Iná výskumná aktivita (napr. výskumné správy pre priemysel...) 0,5 0,5 

 Povinnosť získať minimálny počet bodov 30 46 

III. Uznanie vedeckou komunitou 

1 Minimálne 1 písomná referencia na výsledky uchádzača 
z fakulty/vysokej školy mimo TnUAD 

* - 

2 Minimálne 3 písomné referencie na výsledky uchádzača z 3 rozličných 
štátov mimo SR  

- ** 

3 Citácia vo WOS/SCOPUS bez autocitácií *3 **3 

4 Členstvo v redakčnej rade časopisu WOS/SCOPUS 10 10 

5 Recenzný posudok pre časopis WOS/SCOPUS 1 **1 

6 Pozvaná prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii 5 5 

7 Pozvaná prednáška na národnej vedeckej konferencii 1 1 

8 Predseda medzinárodnej konferencie 9 9 

9 Predseda národnej konferencie 3 3 
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10 Ocenenie prestížnou medzinárodnou vedeckou alebo technickou 
organizáciou (napr. za inžinierske dielo, prínos vo vede a technike...) 

20 20 

11 Ocenenie prestížnou národnou vedeckou alebo technickou 
organizáciou (napr. za inžinierske dielo, prínos vo vede a technike...) 

7 7 

12 Oponentský posudok na doktorandskú prácu - 1 

13 Oponentský posudok na habilitačnú prácu alebo inauguračné konanie 
za profesora  

- 3 

 Povinnosť získať minimálny počet bodov 25  52 

IV. Grantová úspešnosť a zmluvný výskum 

1 Zodpovedný riešiteľ, riešiteľ zahraničného alebo národného 
výskumného projektu (body sa prideľujú za každých získaných 1000 
eur, pričom sa sčítavajú všetky získané finančné prostriedky za 
projekty a zaokrúhľujú na celé tisíce eur nadol.) 

*30,5 **30,5 

2 Zodpovedný riešiteľ za zmluvný výskum, riešiteľ zmluvného výskumu 
(body sa prideľujú za každých získaných 1000 eur pričom sa sčítavajú 
všetky získané finančné prostriedky za projekty a zaokrúhľujú na celé 
tisíce eur nadol.) 

30,5 30,5 

 Povinnosť získať minimálny počet bodov 30  60  

 
Poznámky:   

* Povinná aktivita pre obsadenie funkčného miesta docent 
** Povinná aktivita pre obsadenie funkčného miesta profesor 

1 Započítava sa definovaný počet bodov pre každý požadovaný počet AH;  v aktivite I.9 sa počítajú 2 body 
pre každú uvedenú pedagogickú aktivitu. 

2 Ak má uchádzač iba jedného vyškoleného doktoranda, je povinné aj plnenie aktivity I.8.   
3 V prípade, že riešiteľ neparticipoval v projekte počas celej doby jeho riešenia, zarátava sa iba pomerná 

časť bodov v závislosti od doby jeho pôsobenia v projekte v mesiacoch.  
 
Podrobnosti o kategóriách výstupov publikačnej činnosti sú dané vyhláškou č. 397 MŠVVaŠ SR o centrálnom 
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na Fakulte zdravotníctva TnUAD 

 
Minimálne kritéria k zaradeniu na funkčné miesto docent 
 

Aktivita Ošetrovateľstvo 
Verejné 

zdravotníctvo 
Zdravotnícke vedy 

1. Pedagogická činnosť 

Kvalifikácia Akademický ti tul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát vied 

(CSc.) alebo doktor 
vied (DrSc.) 

Akademický ti tul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát 
vied (CSc.) alebo 

doktor vied (DrSc.) 

Akademický ti tul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát vied 

(CSc.) alebo doktor 
vied (DrSc.).) 

Pedagogická prax  
3 roky 3 roky 3 roky 

2. Publikačná činnosť autorstvo alebo spoluautorstvo 

Vysokoškolská 
učebnica/skriptá/odborná 
knižná publikácia 

1 1 1 

Vedecké a odborné práce 20 20 20 

Z toho: 
Evidovaných v SCOPUS 
alebo WOS 

5 5 5 

Ohlasy na publikačnú 
čin nosť 15 15 15 

Z toho: 
Evidovaných 
v databázach SCOPUS, 
WOS 

5 5 5 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Domáce a zahraničné 
granty - zodpovedný 
riešiteľ alebo 
spoluriešiteľ 

1 1 1 
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Minimálne kritéria k zaradeniu na funkčné miesto profesor 
 

Aktivita Ošetrovateľstvo 
Verejné 

zdravotníctvo 
Zdravotnícke vedy 

1. Pedagogická čin nosť 

Kvalifikácia Akademický titul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát vied 

(CSc.) alebo doktor 
vied (DrSc.) 

 

Akademický titul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát vied 

(CSc.) alebo doktor 
vied (DrSc.) 

 

Akademický titul 
philosophiae doctor 

(PhD.), resp. vedecká 
hodnosť kandidát vied 

(CSc.) alebo doktor 
vied (DrSc.) 

 
Pedagogická prax  

5  rokov 5 rokov 5 rokov 

2. Publikačná činnosť autorstvo alebo spoluautor stvo 

Monografia 1 1 1 

Vysokoškolská 
učebnica/skriptá/odborn
á knižná publ ikácia 

1 1 1 

Vedecké a odborné práce 40 40 40 

Z toho: 
Evidovaných v 
SCOPUS alebo WOS 

10 10 10 

Ohlasy na publikačnú 
činnosť 30 30 30 

Z toho: 
Evidovaných 
v databázach SCOPUS, 
WOS 

10 10 10 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Domáce a 
zahraničné granty 
- zodpovedný  
riešiteľ  alebo 
spoluriešiteľ 

2 2 2 

4. Vedecká škola 

Vyškolenie 
doktoranda (PhD.) 1 1 1 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na FunGlass TnUAD 

 
 

Minimal criteria for obtaining the title “associated professor” and “professor” 
 

Minimálne povinné požiadavky 
Minimal obligatory requirements 

Poznámka 
Comment 

 docent 
Associate 
professor  

profesor 
Professor  

 

HODNOTENIE PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 
EVALUATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov 
 Pedagogical activities and preparation of teaching texts 

1. Kontinuálna pedagogická činnosť na VŠ v rozsahu 
(pedagogické pôsobenie uchádzača na VŠ v študijných 
programoch uskutočňovaných v študijnom odbore) 
Pedagogical experiences in a particular field at a 
university 

3 roky po PhD 
3 years after 
PhD 

6 roky po PhD 
6 years after 
PhD 

 

2. Vysokoškolské učebnice 
Textbooks 
 
Alebo 
Or 
 

- 1 

 

skriptá, učebné texty, elektronické texty  
instructional texts and materials, electronic instructional 
texts  

1 2 
 

HODNOTENIE VEDECKEJ A VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
EVALUATION OF SCIENTIFIC AND RESEARCH ACTIVITIES 

II. Vedeckovýskumná aktivita*) Scientific and Research activities 

Vedecké práce v kategóriách A+, A, A- a B1 

Scientific and research papers of the category A+. A, A- 
or B 
 
z toho 
out of which 
 

15 (5) 50 (8)2 

 

vedecké práce v kategóriách A+ a A 
scientific and research papers of the category A+. A, 

6 (2) 15 (4)2  

III. Ohlasy na publikačnú aktivitu**) Citations and Responses 

Citácie/Ohlasy (SCI, WOS, SCOPUS, knižné a iné) 
spolu1 
Citations (SCI, WOS, SCOPUS, book and others) total1 
 
z toho: 
out of which 
 

25 80 

 

Citácie registrované vo WOS alebo SCOPUS 
Citations registered in WOS and SCOPUS  

25 70 
 

IV. Vedecká škola a medzinárodná akceptácia Scientific school and international recognition  

1. Výchova doktorandov (skončený/po dizertačnej 
skúške): 
Number of supervised doctoral (awarded with PhD 
title/after midterm dissertation exam) 
 

- 2/0  

2. Spoluriešiteľ/Vedúci výskumného projektu 
Investigator/Principal investigator of a grant project 
 

3/0 6/1  

3. Medzinárodná akceptácia od odborníkov z rozličných 
štátov mimo SR (písomné referencie od odborníkov)3 
Internationa recognition by scientic community from other 
countries than SR (written references from experts in the 
field) 

- 3  

 

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov (in parenthesis, declare the numbers over the last 5 years) 
**) Citácie s vylúčením autocitácií všetkých spoluautorov (Citations with the exclusion of the autocitations of all co-
authors) 
 
 
Vysvetlivky (Explanations): 
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Minimálne kritéria pre obsadzovanie funkčného miesta docent alebo funkčného miesta 
profesor na FunGlass TnUAD 

 

 

 

1 Počet vedeckých prác je bez prepočítania na počet autorov. Rovnako sa neprepočítavajú na počet autorov 
citácie, patenty a monografie/kapitoly v monografii. 
(The number of scientific works is without recalculation to the number of authors. They are also not 
recalculated for the number of authors of citations, patents and monographs / chapters in the monograph.) 
 

2 Zohľadnenie výstupov vo forme monografií/kapitol v monografiách a patentoch:  
(Consideration of scientific outputs in the form of monographs / chapters in monographs and patents:) 

 

• Monografia/ kapitola vo vedeckej monografii môže nahradiť najviac tri/jednu vedeckú prácu, podľa rozsahu  
a vydavateľstva. 
(A monograph / chapter in a scientific monograph may replace a maximum of three / one scientific papers, 
depending on the scope and publishing house.) 
 

• Každý prijatý európsky alebo svetový patent je ekvivalentný 10% odporúčaného počtu vedeckých prác  
vo vedeckých časopisoch evidovaných v WOS alebo SCOPUS kategórie A alebo A+. 
(Each European or world patent received is equivalent to 10% of the recommended number of scientific 
papers in scientific journals indexed in WOS or SCOPUS databases in the category A or A+.) 

• Každý preukázateľne realizovaný patent je ekvivalentný 20% odporúčaného počtu vedeckých prác  
vo vedeckých časopisoch evidovaných v WOS alebo SCOPUS kategórie A alebo A+. 
(Each demonstrably realized patent is equivalent to 20% of the recommended number of scientific in 
scientific journals indexed in WOS or SCOPUS databases in the category A or A+.) 

 
O miere náhrady sa explicitne vyjadrí  komisia vo svojom stanovisku.  
(The extent of substitution will be explicitly considered by the commission in its statement.)  
 

3 Písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej 
republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie na funkčnom 
mieste profesora v medzinárodnom kontexte. 

 (The written references from recognized scientist in the field, form at least three different countries out of 
Slovak republic. In the references should be stated that an applicant fullfil requirements for the position of 
university professor at the international level.)  

 
Kategorizácia výstupov publikačnej činnosti pre účel definovania minimálnych kritérií HKaIK: 
(Category of publication outputs for the purpose of definition of minimal criteria HKaIK:) 
 

A+ vedecká publikácia vo vedeckom časopise evidovanom vo WOS alebo SCOPUS zaradené do 
kvartilu Q1, medzinárodný patent 
(scientific paper published in a scientific journal registered in WOS or SCOPUS clasified as Q1, 
international patent) 

A vedecká publikácia vo vedeckom časopise evidovanom vo WOS alebo SCOPUS zaradené do 
kvartilu Q2, monografia v MRV (Medzinárodne renomované vydavateľstvo) 
(scientific paper published in a scientific journal registered in WOS or SCOPUS clasified as Q2, 
monographs published in internationally recognized publisher) 

A- vedecká publikácia vo vedeckom časopise evidovanom vo WOS alebo SCOPUS zaradené do 
kvartilu Q3 alebo Q4, národný patent 
(scientific paper published in a scientific journal registered in WOS or SCOPUS clasified as Q3 or 
Q4, national patent) 

B ostatné publikácie evidované vo WOS alebo SCOPUS, ostatné recenzované publikácie v 
časopisoch 
(other publications registered in WOS or SCOPUS, other reviewed publications in journals) 

 
Akceptuje sa zaradenie vedeckého časopisu do kategórie príslušného kvartilu (Q1-Q4) podľa WOS (Web of 
Science) alebo SCOPUS. (Categorisation of the scientific journal to quartiles (Q1-Q4) according to WOS or 
SCOPUS, respectively.) 
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Docent Profesor 

I. Pedagogická činnosť  

Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50 % 
ustanoveného týždenného pracovného času 

5 10 

Dĺžka pedagogickej praxe na VŠ 
 

3 5 

Vedenie záverečných prác (počet) 
 

15 30 

II. Vedecká škola  

Školenie doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom 
odbore 

 - 4 

- z toho počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore 
 

 - 2 

III. Publikačná činnosť – spolu 25 50 

- z toho vedecké monografie1  
 

1 2 

- z toho vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty 
 

1 2 

- z toho publikácie vo vedeckých časopisoch 
 

13 26 

- z toho vedecké a odborné príspevky evidované v databázach WoS / SCOPUS 
  

3 6 

- z toho ostatné zahraničné recenzované publikačné výstupy (vedecké práce a 
príspevky v recenzovaných zborníkoch a monografiách; kapitoly vo 
vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach a učebných 
textoch) 

5 10 

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť – spolu 30 60 

- z toho citácie v databázach WoS / Scopus 
 

3 6 

- z toho citácie zahraničné 
 

10 20 

V. Koordinácia resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov 

Medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty 
 

-  1 účasť 

Národné výskumné a vzdelávacie projekty 2 účasť 
1 vedúci / 

1 zástupca 

VI. Iné   

Aktívna účasť na vedeckých podujatiach (prednášky, poster) 
 

15 30 

- z toho aktívna účasť na zahraničných vedeckých podujatiach 
 

7 15 

Prednáškové pobyty v zahraničí 
 

- áno 

Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých 
časopisov/zborníkov 

áno áno 

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-akademických a vedecko-
pedagogických hodností 

- áno 

Odporúčacie listy najmenej troch zahraničných univerzitných profesorov alebo 
iných popredných zahraničných odborníkov z najmenej troch štátov 

- áno 

Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií 
 

áno áno 

 

 
 
 

 

                                                 
1 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu  nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).  


