
 

 

 

 

 

Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

 

Vnútorný predpis č. 24/2021  

 

schválený Vedeckou radou 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 
Rámcové kritériá na získanie titulu  

docent a profesor  

na Univerzite Komenského v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2021  



Na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“) 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 (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schválila Vedecká rada 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) na svojom zasadnutí dňa 
8. novembra 2021 Rámcové  kritériá  UK  na  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  získania 
vedecko-pedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu "profesor" (ďalej „rámcové kritériá“).  
 
 

 Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia  

 

(1) Rámcové kritériá určujú minimálne kritériá UK na vyhodnotenie splnenia podmienok na 
získanie vedeckopedagogického titulu „docent“ (v ďalšom skrátene „kritériá na získanie 
titulu docent“) a minimálne kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie 
vedeckopedagogického titulu „profesor“ (v ďalšom skrátene „kritériá na získanie titulu 
profesor“). Splnenie minimálnych kritérií schválených Vedeckou radou UK je nutnou 
podmienkou na získanie titulu docent alebo profesor. Rámcové kritériá UK vychádzajú z 
predstáv o štruktúre osobností uchádzačov o tieto tituly, zohľadňujú potrebu ich 
prezentovania a presadzovania sa na medzinárodnom vedeckom fóre, zároveň 
zohľadňujú vedecké zameranie a orientáciu publikačnej činnosti jednotlivých fakúlt 
a odborov habilitačného konania a inauguračného konania (ďalej len „HaIK“). 

 
(2) Vedecké rady fakúlt UK prerokúvajú, schvaľujú a predkladajú Vedeckej rade UK na 

schválenie kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu "docent" a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu "profesor“ (ďalej aj „fakultné kritériá“) , ktoré sú v súlade 
s rámcovými kritériami a sú platné a účinné pre odbory HaIK realizované na fakulte, 
prípadne obsahujú špecifiká podľa jednotlivých študijných odborov, ku ktorým sú odbory 
HaIK priradené alebo špecifiká podľa jednotlivých odborov HaIK alebo ich skupín. 
Od uchádzača o titul docent alebo o titul profesor sa vyžaduje aj splnenie fakultných 
kritérií. 

 
(3) V prípadoch, keď sa habilitačné a inauguračné konania v danom odbore HaIK 

uskutočňujú na dvoch alebo viacerých fakultách UK, Vedecká rada UK schváli rovnaké 
kritériá platné pre daný odbor HaIK na všetkých fakultách UK. V prípade, že návrh 
fakultných kritérií v určitom odbore HaIK z rôznych fakúlt sa líši, Vedecká rada UK je 
oprávnená robiť úpravy vo fakultných kritériách pre takýto odbor alebo odbory  
za účelom ich zjednotenia. 

 
(4) Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK sú v súlade so: 

a) Štandardmi pre habilitačné konania a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len 
„štandardy“) Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 
„SAAVŠ“), ktorými definuje súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené 
udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania na vysokých 
školách v Slovenskej republike, 

b) so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú najmä zákon 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 zabezpečovaní kvality“), 
zákon o vysokých školách, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent  
a profesor (ďalej len „vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), vyhláška MŠVVŠ SR 
č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška 
MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých 
členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly  
a regulované povolania s koordináciou vzdelania a nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 
neskorších predpisov. 

 
(5) Rámcové kritéria reflektujú: 

a) Metodiku na vyhodnocovanie štandardov, ktorá obsahuje súbor postupov, kritérií 
a ukazovateľov, prostredníctvom ktorých SAAVŠ vyhodnocuje plnenie štandardov 
pre habilitačné konanie a inauguračné konanie (ďalej len „metodika SAAVŠ“). 

b) Metodiku hodnotenia tvorivých činností, ktorá obsahuje súbor postupov, kritérií 
a ukazovateľov, prostredníctvom ktorých SAAVŠ vyhodnocuje úroveň tvorivých 
činností vysokej školy. 

 
(6) Rámcové kritériá vyžadujú od uchádzačov o získanie titul docent alebo profesor rovnakú 

alebo vyššiu úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej 
tvorivej činnosti, aká bola úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, 
umeleckej a inej tvorivej činnosti vyžadovaná vnútorným predpisom schváleným 
Vedeckou radou UK č. 3/2014 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor  
na UK. 

 
(7) Preukázaný akademický podvod uchádzača je dôvodom na neudelenie titulu docent 

alebo neudelenie titulu profesor. 
 
(8) Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" je 

a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa1, 
b) vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania. 

 
(9) Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" je predchádzajúce 

získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a úspešné absolvovanie inauguračného 
konania 

 
(10) Vedecko-pedagogický  titul  alebo  umelecko-pedagogický  titul  "docent"  v študijnom 

odbore udelí rektor UK uchádzačovi, ktorý spĺňa okrem podmienok uvedených v ods. 8 
aj tieto podmienky: 

                                                      
1 § 54 ods. zákona o vysokých školách. 



a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 
b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké 

dielo, 
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných 

kruhoch. 
 
(11) Návrh na udelenie vedecko-pedagogického  titulu "profesor" schvaľuje Vedecká rada UK 

uchádzačovi, ktorý spĺňa okrem podmienky uvedenej v ods. 9 aj tieto podmienky: 
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo 

originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované 
vedecké práce, objavy, vynálezy, 

c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, jeho vedecké práce 
dosiahli aj medzinárodné uznanie. 

 
 

Čl. 2 
Pedagogická činnosť uchádzačov  

 

(1) Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie pedagogickej 
činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského 
vzdelania tretieho stupňa a aktuálne pedagogické pôsobenie uchádzača na vysokej 
škole v študijných programoch uskutočňovaných v študijnom odbore, ku ktorému je 
odbor HaIK priradený alebo v predmetoch patriacich do študijného odboru, ku ktorému 
je odbor HaIK priradený, a to v rozsahu  najmenej 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času2. Ak tak stanovujú fakultné kritériá, musí ísť o pracovné zaradenie 
vysokoškolský učiteľ. 
 

(2) Medzi úlohy obvyklé pri realizácii pedagogickej činnosti podľa ods. 1 patrí najmä vedenie 
prednášok z vybraných tém, vedenie seminárov, cvičení, praktických cvičení a ďalších 
foriem priamej pedagogickej činnosti, hodnotenie študentov vrátane skúšania  
na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác a tvorba študijných 
materiálov. Podrobnosti o pedagogickej činnosti podľa ods. 1 môžu stanoviť fakultné 
kritériá, pričom sa zohľadňujú špecifiká odborov HaIK. 

 
(3) Minimálnou podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej 

činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent a 
aktuálne pedagogické pôsobenie na vysokej škole v študijných programoch 
uskutočňovaných v študijnom odbore, ku ktorému je odbor HaIK priradený alebo  
v predmetoch patriacich do študijného odboru, ku ktorému je odbor HaIK priradený, a 
to v rozsahu  najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času3. Ak tak 

                                                      
2 V prípade materskej alebo rodičovskej dovolenky pracovný pomer stále trvá a pri jeho posudzovaní sa 
vychádza z výšky pracovného úväzku podľa aktuálnych pracovných zmlúv viažucich sa na pracovný úväzok pred 
nástupom na materskú alebo rodičovskú dovolenku, ak tento pracovný úväzok nie je neskôr menený. 
3 V prípade materskej alebo rodičovskej dovolenky pracovný pomer stále trvá a pri jeho posudzovaní sa 
vychádza z výšky pracovného úväzku podľa aktuálnych pracovných zmlúv viažucich sa na pracovný úväzok pred 
nástupom na materskú alebo rodičovskú dovolenku, ak tento pracovný úväzok nie je neskôr menený. 



stanovujú fakultné kritériá, musí ísť o pracovné zaradenie vysokoškolský učiteľ.  
 

(4) Medzi úlohy obvyklé pri realizácii pedagogickej činnosti podľa ods. 3 patrí najmä vedenie 
prednášok, seminárov, cvičení, praktických cvičení a ďalších foriem priamej 
pedagogickej činnosti, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, 
vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác a tvorba študijných 
materiálov. Podrobnosti o pedagogickej činnosti podľa ods. 3 môžu stanoviť fakultné 
kritériá, pričom sa zohľadňujú špecifiká odborov HaIK. 

 
(5) Pedagogické pôsobenie uchádzača na vysokej škole a to aj v období, v ktorom vykonával 

pedagogickú činnosť na kratší pracovný úväzok než je 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času, možno zrátavať, a to tak, aby súhrnný rozsah tohto úväzku 
predstavoval výkon pedagogickej činnosti rovnajúci sa výkonu pedagogickej činnosti 
najmenej za obdobie troch rokov v rozsahu 50 % ustanoveného týždenného pracovného 
času. 

 
 

Čl. 3 
Rozsah vedeckej práce uchádzačov 

 
(1) Minimálnou podmienkou na získanie titulu docent je: 

a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov, z toho určitý počet minimálne 
kategórie A- (medzinárodne uznávaná kvalita) (ich počet. prípadne vyžadovanie 
ďalších kategórii A a A+ sa  stanoví špecificky na odbory HaIK realizované na fakulte, 
alebo pre jednotlivé študijné odbory, ku ktorým sú odbory HaIK priradené alebo 
špecificky pre jednotlivé odbory HaIK alebo ich skupiny), prípadne ďalších výstupov 
podľa štandardov a metodiky SAAVŠ, 

b) publikovanie skrípt alebo učebných textov alebo učebníc alebo kapitol v nich 
s celkovým rozsahom najmenej 3 autorské hárky, ak tak stanovujú fakultné kritériá, 
za výstupy podľa tohto písmena sa považujú aj ďalšie publikácie; ak tak stanovujú 
fakultné kritéria, za výstupy podľa tohto písmena sa považujú aj ďalšie publikácie, 
ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone pedagogickej  činnosti (tieto konkrétne 
publikačné výstupy sa zároveň nemôžu použiť na preukazovanie plnenia kritérií 
daného uchádzača v oblasti vedeckých prác alebo výstupov),   

c) vykonávanie výskumnej alebo vývojovej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane 
ohlasov v príslušnom odbore. 

 
(2) Minimálnou podmienkou na získanie titulu profesor je: 

a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov, z toho určitý počet minimálne 
kategórie A+ (významná medzinárodná kvalita) a A (medzinárodne uznávaná 
kvalita)  (ich  počet  sa  stanoví špecificky na odbory HaIK realizované na fakulte, 
alebo pre jednotlivé študijné odbory, ku ktorým sú odbory HaIK priradené alebo 
špecificky pre jednotlivé odbory HaIK alebo ich skupiny), prípadne ďalších výstupov 
podľa štandardov a metodiky SAAVŠ, 

b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo 
učebných textov alebo kapitol v nich (v prípade, že ide o skriptá alebo učebné texty, 
alebo iné publikácie stanovené fakultnými kritériami podľa tohto písmena vyžaduje 



sa publikovanie kapitol aspoň v dvoch skriptách alebo učebných textoch alebo iných 
publikáciách stanovených fakultnými kritériami podľa tohto písmena), s rozsahom 
skutočného podielu uchádzača najmenej šesť autorských hárkov; ak tak stanovujú 
fakultné kritéria, za výstupy podľa tohto písmena sa považujú aj ďalšie publikácie, 
ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone pedagogickej  činnosti (tieto konkrétne 
publikačné výstupy sa zároveň nemôžu použiť na preukazovanie plnenia kritérií 
daného uchádzača v oblasti vedeckých prác alebo výstupov),    

c) vykonávanie výskumnej alebo vývojovej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane 
ohlasov v príslušnom odbore. 
 
 

Čl. 4 
Dokladovanie vedeckej produktivity 

 
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom odbore, v ktorom sa 
uchádza o habilitačné konanie o udelenie titulu docent, alebo o inauguračné konanie 
o udelenie titulu profesor. Hodnotí sa stav aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzačom. 
Výsledky (výstupy) uchádzača sa dokladujú predovšetkým: 

a) zoznamom publikácií, umeleckých výstupov a iných výstupov kategorizovaných v 
zmysle Vnútorného predpisu č. 10/2019 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej 
činnosti, respektíve Vnútorného predpisu č 17/2019 Smernica rektora UK o evidencii 
umeleckej činnosti alebo podľa aktuálne platných vnútorných predpisov, ktoré ich 
nahrádzajú alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú nadradené 
vnútorným predpisom. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, 
teda nie tie, ktoré boli iba zaslané do tlače, alebo prijaté  
do tlače, 

b) zoznamom výskumných grantov (súvisiacich s daným odborom HaIK vrátane 
interdisciplinárnych grantov), kde bol hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom 
(najmä uchádzači o vymenovanie za profesora), prípadne zoznamom iných účastí  
vo vedeckom alebo umeleckom tíme a vedení vedeckých alebo umeleckých tímov 
vrátane organizovania vedeckých alebo umeleckých podujatí, ak je to vzhľadom  
na špecifiká študijných odborov, ku ktorým sú odbory HaIK priradené alebo 
špecifiká odborov HaIK obvyklé; podrobnosti stanovia fakultné kritériá HaIK. 

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných v zmysle Vnútorného predpisu č. 10/2019 
Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti, respektíve Vnútorného 
predpisu č 17/2019 Smernica rektora UK o evidencii umeleckej činnosti alebo podľa 
aktuálne platných vnútorných predpisov, ktoré ich nahrádzajú alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré sú nadradené vnútorným predpisom. 

d) ďalšími výsledkami (výstupmi) uchádzača buď vyžadovanými fakultnými kritériami 
alebo ktoré považuje uchádzač za dôležité prezentovať v rámci habilitačného alebo 
inauguračného konania. 

 
 

Čl. 5 
Bibliometrické ukazovatele vedeckej produktivity a jej ohlasov 

 
(1) Uchádzači podávajú ako prílohu k žiadosti o začatie habilitačného konania alebo 



inauguračného konania kompletný zoznam svojej vedeckej produktivity a jej  ohlasov.  
Pri  hodnotení tohto zoznamu sa preferujú najvýznamnejšie kategórie: 
a) Vedecké publikácie v danom odbore (spĺňajúce príslušné minimálne a ďalšie kritériá 

podľa štandardov a metodiky SAAVŠ): 
1. Vedecké monografie vydané v renomovaných vydavateľstvách alebo 

registrované v databázach WoS alebo Scopus prípadne v iných medzinárodne 
relevantných databázach, ktoré sú určené vo fakultných kritériách ako významné 
pre odbory HaIK realizované na fakulte alebo pre daný študijný odbor,  
ku ktorému sú odbory HaIK priradené alebo pre daný odbor HaIK alebo pre ich 
skupinu, 

2. ostatné vedecké monografie, 
3. vedecké práce v časopisoch alebo zborníkoch registrovaných v databázach WoS 

alebo SCOPUS prípadne v iných medzinárodne relevantných databázach, ktoré 
sú určené vo fakultných kritériách ako významné pre odbory HaIK realizované  
na fakulte pre daný študijný odbor, ku ktorému sú odbory HaIK priradené alebo 
pre daný odbor HaIK alebo pre ich skupinu, 

4. vedecké publikácie v ostatných etablovaných časopisoch a recenzovaných 
zborníkoch a zahraničných vedeckých zborníkoch, ktoré sú podľa miestnych 
kritérií považované za recenzované. 

 
V zozname vedeckých publikácií sa vyznačí ich zaradenie podľa klasifikácie uvedenej 
v štandardoch a metodike vyhodnocovania ich plnenia SAAVŠ: 
1. A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu 

vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej 
tvorivej činnosti alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej tvorivej činnosti 
 v globálnom kontexte, 

2. A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu 
vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej 
tvorivej činnosti v širšom medzinárodnom kontexte, 

3. A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu 
vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju 
príslušnej tvorivej činnosti v medzinárodnom kontexte, 

4. B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 
výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej 
tvorivej činnosti v národnom kontexte; 

5. C: úroveň nedosahujúca štandard národne uznávanej kvality z hľadiska 
originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti alebo 
neklasifikovaný výstup.  

b) Pedagogické a odborné publikácie v danom odbore  
1. vysokoškolské učebnice, učebné texty, skriptá, alebo práce s didaktickým 

charakterom a kapitoly v nich, 
2. odborné knižné publikácie, 
3. odborné publikácie v časopisoch a zborníkoch, heslá v encyklopédiách  

a slovníkoch, 
4. odborné, umelecké preklady a recenzie, práce s prehľadovým charakterom.  

c) Ohlasy  
1. citácie evidované v citačných indexoch Web of Science a Scopus (prípadne si 



daná fakulta doplní inú konkrétnu relevantnú medzinárodnú databázu) prípadne 
v iných medzinárodne relevantných databázach, ktoré sú určené vo fakultných 
kritériách ako významné pre daný študijný odbor, ku ktorému sú odbory HaIK 
priradené alebo pre daný odbor HaIK alebo pre ich skupinu, 

2. neindexované citácie 
3. recenzie diel uchádzača. 

 
(2) Fakultné kritériá môžu stanoviť, ktoré bibliometrické ukazovatele podľa ods. 1 sa 

vyžadujú na danej fakulte, prípadne obsahujú špecifiká podľa jednotlivých študijných 
odborov, ku ktorým sú odbory HaIK priradené alebo špecifiká podľa jednotlivých 
odborov HaIK alebo ich skupín.  

  
 

Čl. 6 
Vedecká škola uchádzačov o vymenovanie za profesora  

 

Formovanie vedeckej školy uchádzača za profesora sa dokladuje vyškolením najmenej 
jedného doktoranda v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor HaIK a školením 
najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v tomto študijnom odbore.  
 
 

Čl. 7 
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o vymenovanie za profesora 

 
Na splnenie minimálneho kritéria medzinárodnej akceptácie uchádzača sa pre všetky odbory 
HaIK vyžaduje predloženie aspoň troch odporúčacích písomných referencií 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 meradle. 
 
 

Čl. 8 

 Záverečné ustanovenia 

 
(1) Konkrétne požiadavky na uchádzačov o HaIK v odboroch realizovaných na fakulte, podľa 

jednotlivých študijných odborov, ku ktorým sú odbory HaIK priradené alebo podľa 
jednotlivých odborov HaIK alebo ich skupín určujú fakulty formou „Kritérií na získanie 
titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor“. Tieto fakultné kritériá môžu byť 
vydané vo forme podľa prílohy tohto predpisu alebo vo forme štandardne textovaného 
vnútorného predpisu, ktorého príloha bude v súlade s prílohou tohto predpisu. 
 

(2) Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, predkladané 
fakultami UK, sa stávajú platnými až po ich schválení vo Vedeckej rade UK. 

 
(3) Pre účely obsadzovania funkcii docentov a profesorov sa postupuje v súlade s týmto 

vnútorným predpisom odo dňa jeho platnosti tak, aby boli všetky funkcie docentov  
a profesorov na UK obsadené v súlade s vnútorným systémom kvality a v súlade s týmto 



predpisom ku dňu jeho účinnosti. Dovtedy, ak je to účelné, možno postupovať aj podľa 
doterajších predpisov s výnimkou prípadov, ktoré sú súčasťou procesu zosúlaďovania  
s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia.  

 
(4) Fakulty musia zosúladiť svoje fakultné kritériá s týmto predpisom ku dňu jeho účinnosti. 
 
(5) Zrušuje sa Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2014 Rámcové 

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

(6) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade UK 
a účinnosť dňa 1. septembra 2022. 

  
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., 
predseda Vedeckej rady UK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k vnútornému predpisu  číslo 24/2021 
 
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave, schválené vo Vedeckej rade UK dňa......... 
 
Názov fakulty, ktorá minimálne a ďalšie kritériá na získanie titulu docent a na získanie titulu 
profesor schvaľuje:     
Odbor habilitačného a inauguračného konania: Názov študijného odboru, ku ktorému sú 
priradené odbory habilitačného a inauguračného konania alebo názvy odboru/odborov 
habilitačného a inauguračného konania  

 
Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty 

Doc. Prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov  
Doba vykonávania pedagogickej činnosti: 
Vysokoškolská učebnica  
alebo  
učebný text alebo skriptá alebo kapitoly v nich rozsah 
autorských hárkov (uvádza sa autorský podiel uchádzača): 
 
 
 
 
 
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača:  

3 roky po PhD. 
    - 

 
3 AH 

3 roky po doc. 
1 x 

vysokoškolská 
učebnica 
alebo 2x 

učebný text 
alebo 

skriptum (aj 
kapitoly) 

 
6 AH 

  
 

2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká činnosť*)  
Vedecké výstupy, z toho výstupy v kategóriách A+; A a A-: 

 
 

 
 

3. Ohlasy na publikačné alebo umelecké výstupy*) 
Ohlasy spolu  
z toho: 
Ohlasy registrované vo WoS, SCOPUS, prípadne inej 
relevantnej medzinárodnej databáze podľa špecifík odboru  

 
 

 
 
 

4. Vedecká škola  
Výchova doktorandov: 
 (skončený/po dizertačnej skúške):  
Účastník/vedúci výskumného alebo umeleckého projektu 
alebo iného vedeckého alebo umeleckého tímu podľa 
špecifík odboru 

 
- 
- 
 

 
 

5. Ďalšie špecifické kritéria**)   
*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov  
**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom na špecifiká odboru HaI konania. 
 

Fakultatívna časť: 
Definícia kategórii vedeckých publikácii podľa špecifík odboru alebo skupiny odborov4: 

A+  

A  

A-  

B  
 

                                                      
4 Pokiaľ nebudú definované kategórie vedeckých publikácií podľa uvedenej tabuľky, bude mu musieť byť každý výstup 
zaradený do kategórie individuálne z kvalitatívneho posúdenia obsahu vedeckých výstupov, nie z formalistického 
a scientometrického posúdenia. 
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