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Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 
na Univerzite Komenského v Bratislave 

Prerokované vo VR JLF UK 20.-22.9.2022 formou per rollam 
Schválené vo VR UK 3.10.2022 

 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: anatómia, histológia a embryológia  
Odbor habilitačného a inauguračného konania: normálna a patologická fyziológia  
Odbor habilitačného a inauguračného konania: vnútorné choroby  
Odbor habilitačného a inauguračného konania: chirurgia  
Odbor habilitačného a inauguračného konania: gynekológia a pôrodníctvo 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: pediatria 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: neurológia 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: patologická anatómia a súdne lekárstvo  
Odbor habilitačného a inauguračného konania: lekárska biofyzika 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: zubné lekárstvo 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: farmakológia 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: verejné zdravotníctvo  
  

Minimálne povinné požiadavky  Požadované minimálne hodnoty 

Doc.  Prof.  

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných 

materiálov   

Vzdelávacia činnosť v rozsahu  

 

 

 

Vysokoškolská učebnica   

alebo   

učebný text, skriptá  

*) 

 

posledné 3 roky 

po PhD. ku dňu 

podania žiadosti 

 

1 (3 AH) 

 

1 (3 AH) 

**) 

 

posledné 3 roky po 

doc. ku dňu podania 

žiadosti 

 

1 (3 AH) 

 

2 (3 AH) 

2. Vedeckovýskumná činnosť  ***)  

publikácie in extenso v kategóriách A+, A, A- , B   

- z toho prvý autor alebo korešpondujúci autor 

 

prvý autor alebo korešpondujúci autor v 

publikácii in extenso v kategóriách A+, A 

 

20  

10 

 

3 (1) 

 

 

40  

20 

 

6 (2) 

 

3. Ohlasy na publikačné výstupy  

Ohlasy registrované vo  WoS alebo SCOPUS 

 

20 

 

50 

4. Vedecká škola   

Výchova doktorandov ****) 

 

Účastník výskumného projektu grantových agentúr 

 

 

 

1 

 

1 (1) 

 

2  

 



5. Ďalšie špecifikácie 

Ak ide o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie 
v klinickom odbore, vyžaduje sa atestácia vyššieho 
stupňa alebo úspešne ukončené špecializačné štúdium v 
odbore alebo v príbuznom odbore, v ktorom sa 
uskutočňuje habilitačné konanie alebo inauguračné 
konanie. 

  

6. Odborná prax 5 rokov 8 rokov 

*) Vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času po dobu posledných najmenej 3 rokov od získania akademického titulu PhD.                 
ku dňu podania žiadosti v predmetoch daného odboru alebo príbuzného odboru, v ktorom sa má 
uchádzačovi udeliť titul docent.  
**) Vykonávanie pedagogickej činnosti v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času po dobu posledných najmenej 3 rokov od získania titulu docent ku dňu podania 
žiadosti v predmetoch daného odboru alebo príbuzného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť 
titul profesor. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v 
pracovnom pomere s vysokou školou. 
***) V zátvorke sú počty za posledných 5 rokov. 
****) Stačí jeden skončený a jeden po dizertačnej skúške.   
 
Kategorizácia výstupov:   

A+ vedecká publikácia in extenso v časopise Q1 alebo Q2 

A vedecká publikácia in extenso v časopise Q3 alebo vedecká publikácia, ktorá má 

viac ako 10 indexovaných citácií 

A- vedecká publikácia in extenso v časopise Q4 alebo vedecká publikácia in extenso 

v časopisoch indexovaných vo WoS alebo SCOPUS 

B vedecká publikácia in extenso v ostatných recenzovaných časopisoch 

a recenzovaných zborníkoch  

Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS JCR v roku vydania publikácie.  
Uprednostňuje sa kvartil časopisu vo vednom odbore alebo v príbuznom odbore, ktorý sa viaže na 
odbor habilitačného konania alebo inauguračného konania.  
Ak je časopis zaradený do viacerých vedných odborov s rôznymi hodnotami kvartilov, do úvahy sa 
berie hodnotnejší kvartil.   
 
Spoločné ustanovenia: 
Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a  vedecko-pedagogického 
titulu „profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií. Splnenie všetkých kritérií nezakladá právny 
nárok na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“. 
 
Zrušujú sa minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na JLF UK účinné od 1.9.2022. 
 
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine 
Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade UK 
a účinnosť dňom 4. októbra 2022. 
  
       prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
        predseda VR UK 


