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VEDECKÁ RADA 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

 

Kritériá Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“  

 

V súlade s § 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 a v súlade s Rámcovými 

kritériami na získanie titulu docent a profesor na UK v Bratislave zo dňa 3. 2. 2014 schválila 

Vedecká rada Univerzity Komenského tieto kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) 

a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ (ďalej „kritériá na získanie titulu profesor“) dňa 3. 3. 2014. 

 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU DOCENT 

 

Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady 

 

1. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied 

(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.). 

2. 5 rokov praxe v danom študijnom odbore. 

3. Ak ide o habilitáciu v klinickom odbore, atestácia vyššieho stupňa alebo úspešne 

ukončené špecializačné štúdium v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné 

konanie o udelenie titulu docent. 

 

 

Čl. 2 

Pedagogická činnosť 

 

1. Komplexná a kontinuálna pedagogická činnosť počas posledných  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. 

2. Jej náplňou sú najmä vybrané prednášky, kompletné praktické cvičenia, semináre, 

hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie  a oponovanie 

diplomových prác a tvorba študijnej literatúry.  

3. V prípade externého učiteľa rozsah pedagogickej práce zodpovedá najmenej 50 %  

normatívom daného času kontaktnej výučby odborného asistenta po dobu najmenej     

3 rokov (6 h/týždenne) od získania akademického titulu PhD. ku dňu podania žiadosti 
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na vysokých školách v predmetoch daného študijného odboru alebo príbuzného 

študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul docent. 

 

 

Čl. 3 

Publikačná činnosť 

 

1. Autorstvo minimálne 20 vedeckých publikácií in extenso. 

2. Uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom v 10 publikáciách uvedených v čl. 

3.1, z toho minimálne v 3 publikáciách s predpísaným impakt faktorom. Výška impakt 

faktoru pre daný študijný odbor je v Prílohe č. 1 kritérií. 

3. 10 prác uvedených v čl. 3.1 je z daného študijného odboru, v ktorom sa uskutočňuje 

habilitačné konanie, 

4. Uchádzač je autorom alebo spoluautorom jedných skrípt alebo jedného učebného textu 

(pripúšťa sa aj v elektronickej forme), pričom skutočný podiel uchádzača je v rozsahu 

najmenej 3 AH tvoriacich jeden celok alebo súčet v jednej publikácii.  

 

 

Čl.  4 

Grantová činnosť 

 

1. Uchádzač je resp. bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 1 

grantovej úlohy. 

 

 

Čl. 5 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

1. Uchádzač má minimálne 15 citácií, z toho minimálne 5 je registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS.  

 

 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU PROFESOR 

 

Čl. 6 

Kvalifikačné predpoklady 

 

1. Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied 

(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.). 

2. Habilitácia v odbore, resp. v príbuznom odbore.  

3. 5 rokov praxe v danom študijnom odbore.  
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4. Ak ide o vymenúvacie konanie v klinickom odbore, atestácia vyššieho stupňa alebo 

úspešné ukončenie požadovaného špecializačného štúdia v odbore, v ktorom sa 

uskutočňuje vymenúvacie konanie o udelenie titulu profesor. 

 

 

Čl. 7 

Pedagogická činnosť 

 

1. Komplexná a kontinuálna pedagogická činnosť počas doby posledných najmenej 3 

rokov od získania titulu docent ku dňu podania žiadosti na vysokých školách 

v predmetoch daného študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 

profesor alebo príbuzného študijného odboru.  

2. Jej náplňou sú pravidelné prednášky (celosemestrové alebo ucelené bloky) a semináre, 

výchova doktorandov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, 

vedenie a oponovanie diplomových prác, konzultácie a tvorba študijnej literatúry.   

3. V prípade externého učiteľa rozsah pedagogickej práce zodpovedá najmenej 50 % 

normatívom daného času kontaktnej výučby docenta (5 h/týždenne) po dobu najmenej  

3 rokov od získania titulu docent ku dňu podania žiadosti na vysokých školách 

v predmetoch daného študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul 

profesor alebo v príbuznom študijnom odbore. 

4. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje 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 

a viedol doktorandov. 

 

 

Čl. 8 

Publikačná činnosť 

 

1. Autorstvo vysokoškolskej učebnice alebo 2 skrípt alebo učebných textov, pričom 

skutočný podiel uchádzača v každej publikácii je v rozsahu najmenej 3 AH tvoriacich 

jeden celok alebo súčet v jednej publikácii; pripúšťa sa aj v elektronickej forme. 

2. Autorstvo minimálne 40 vedeckých publikácií in extenso. 

3. Z toho 5 výstupov je v kategórii A. Za výstup kategórie A sa považuje vedecká 

monografia, štúdia v publikácii charakteru vedeckej monografie alebo kapitola vo 

vedeckej monografii (každá v rozsahu 3 AH) vydané v renomovaných zahraničných 

vydavateľstvách, vedecká práca v časopise s impakt faktorom  0,5 a prijatá prihláška 

patentu v zahraničí.  

 Renomované zahraničné vydavateľstvá uvedené v „Zozname vybraných zahraničných 

 vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnenom na adrese: 

 http://cms.crepc.sk/pokyny.aspx. 

4. V 5 výstupoch kategórie A uvedených v čl. 8.3 je uchádzač prvým alebo 

korešpondujúcim autorom. 

http://cms.crepc.sk/pokyny.aspx
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5. Uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom minimálne v 20 publikáciách 

uvedených v čl. 8.2. 

6. Minimálne 3 práce z čl. 8.2 musia byť uverejnené v časopise s predpísaným impakt 

faktorom. Výška impakt faktoru pre daný študijný odbor je v Prílohe č. 1 kritérií. 

7. Minimálne 30 prác uvedených v čl. 8.2 je z daného odboru, v ktorom sa uskutočňuje 

vymenúvacie konanie za profesora.  

 

 

Čl. 9 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

1. Uchádzač má minimálne 30 citácií, z toho minimálne 10 je registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS.  

 

 

Čl. 10 

Vedecká škola 

 

1. Formovanie vedeckej školy uchádzač preukáže úspešným vyškolením najmenej  1 

doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školením najmenej 1 

doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore, v ktorom sa 

uskutočňuje vymenúvacie konanie.  

 

 

Čl. 11 

Grantová činnosť 

 

1. Uchádzač je resp. bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 2 

grantových úloh z daného odboru, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie. 

 

 

Čl. 12 

Posúdenie medzinárodnej úrovne   

 

1. Medzinárodnú úroveň uchádzača potvrdzujú minimálne dva posudky zahraničných 

profesorov alebo popredných odborníkov v odbore, v ktorom sa uskutočňuje 

vymenúvacie konanie za profesora. 

2. Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich 

najvýznamnejších publikácií v cudzom (prednostne anglickom) jazyku. 

3. Zahraničných posudzovateľov oslovuje so žiadosťou o posúdenie rektor UK, pričom 

môže vychádzať pri ich výbere z návrhu fakulty.  
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Čl. 13 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a  vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií. 

2. Za habilitačnú prácu sa považuje knižne vydaná recenzovaná vedecká monografia, 

alebo monotematická práca prinášajúca nové vedecké poznatky v odporúčanom 

rozsahu 150 strán, alebo súbor publikovaných vedeckých prác in extenso doplnený 

úvodným komentárom v rozsahu minimálne 1,5 AH. Publikáciu, ktorá je 

nezmeneným knižným vydaním pôvodného textu rigoróznej, doktorandskej (resp. 

kandidátskej) dizertačnej práce nie je možné predložiť ako habilitačnú  prácu.   

3. Priradenie impakt faktora príslušnej publikácie garantuje Akademická knižnica. 

4. Pri habilitačnom konaní o udelenie titulu docent splnenie kritérií preskúma habilitačná 

komisia, svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, 

ktorý predkladá Vedeckej rade fakulty podľa § 1 ods. 15 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005  

Z. z. 

5. Pri vymenúvacom konaní za profesora splnenie kritérií preskúma inauguračná 

komisia, svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, 

ktorý predkladá Vedeckej rade fakulty podľa § 4 ods. 11 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005  

Z. z. 

6. Splnenie všetkých kritérií nezakladá právny nárok na získanie vedecko-pedagogického 

titulu „docent“ a „profesor“. 

 

 

Čl. 14 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Tieto kritériá boli prerokované vo Vedeckej rade  JLF UK 13. 2. 2014, nadobúdajú 

platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave                

3. 3. 2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014. 

2. Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali do                    

31. marca 2014 sa vzťahujú doterajšie kritériá. 

3. Zrušujú sa Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ JLF UK zo dňa 5. 12. 2011.  

 

 

 

         prof. MUDr. Ján Danko, CSc.                    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

              predseda VR JLF UK                  predseda VR UK  
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Príloha č. 1 kritérií 

 

 

 

 

 

Číslo a názov študijného odboru Druh výstupu  

(s konkrétnou hodnotou IF) 

7.1.1. všeobecné lekárstvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.2. anatómia, histológia a 

embryológia 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.4. vnútorné choroby Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.5. epidemiológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.6. hygiena Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.7. chirurgia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.1.8. röntgenológia a rádiológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.1.10. pediatria Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.11. neurológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.12. psychiatria Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.13. dermatovenerológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.14. oftalmológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.15. onkológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.16. otorinolaryngológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.1.17. telovýchovné lekárstvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.18. toxikológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.19. nukleárna medicína Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.20. anesteziológia a resuscitácia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.21. patologická anatómia a súdne 

lekárstvo 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.22. ortopédia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.1.23. urológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.1.24. fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.1.25. klinická biochémia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.26. klinická farmakológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.27. lekárska biofyzika Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.1.28. lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,91) 

7.2.1. zubné lekárstvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,56) 

7.3.1. farmácia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.3.2. farmakológia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.3.3. farmaceutická chémia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 
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7.3.4. farmakognózia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.3.5. galenická farmácia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.3.6. lekárenstvo – sociálna farmácia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.3.7. klinická farmácia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,70) 

7.4.1. ošetrovateľstvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.2. verejné zdravotníctvo Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.3. laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.4. pôrodná asistencia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.5. zdravotnícke a diagnostické 

pomôcky 
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.6. urgentná zdravotná starostlivosť Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.7. fyzioterapia Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.8. rádiologická technika Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.9. dentálna hygiena Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.10. fyziologická a klinická výživa Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 

7.4.11. zubná technika Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,35) 


