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Kritériá 
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  

na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre 
 

 

V zmysle ustanovenia § 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 so 

schválenými minimálnymi kritériami pre habilitačné a inauguračné konania na UKF v Nitre, 

Vedecká rada Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre prerokovala 

 

k r i t é r i á  
 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Kritériá sú vypracované v súlade s ustanovením § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) a vyhláškou č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „vyhláška“). 

 

2. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent (ďalej len „kritériá na získanie titulu 

docent“) a  profesor (ďalej len „kritériá na získanie titulu profesor“) špecifikujú 

podmienky stanovené zákonom, ktoré musia spĺňať uchádzači o získanie vedecko-

pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent alebo profesor. 

 

 

Čl. 2 

Kritériá na získanie titulu docent 

 

1. Podmienky pre udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 

v súlade s § 76, ods. 3 a 6, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sú nasledovné: 

a) uchádzač 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. 

 

2. Vychádzajúc z podmienok kladených na uchádzača a z minimálnych kritérií pre 

habilitačné a inauguračné konania na UKF v Nitre, platných od 28.1.2014,  sú minimálne 

kritériá na získanie titulu docent, splnenie ktorých je pre uchádzačov na Fakulte 

sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre záväzné, nasledovné: 
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  
 

Minimálne a záväzné kritériá na získanie titulu docent  

v odbore  Sociálna práca* 
 

AKTIVITY 
humanitné vedy 

a  spoločenské 

 predpísané plnenie 

I. Pedagogická činnosť   

pedagogická  činnosť na vysokej škole (roky)  v rozsahu najmenej 

polovice ustanoveného týždenného pracovného času 
 3  

Pedagogická činnosť  na UKF (roky) 1  

časový interval od PhD. - doc./ doc. - prof. (roky) 3  

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 5  

 zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského 

alebo doktorandského štúdia za ostatných desať rokov 
1  

II. Vedecká škola   

výchova doktorandov / počet ukončených doktorandov v danom alebo 

príbuznom študijnom odbore  
  

Školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom 

študijnom odbore  
  

nové výsledky vo vzdelávaní alebo vo vede, resp. umení, ktoré 

významne ovplyvnili rozvoj odboru a takto sú hodnotené odbornou 

komunitou    

  

III. Publikačná činnosť
1
   

III. 1 Knižné publikácie
 3  

vedecké monografie2  (AAA, AAB, ABA, ABB) 1  

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, ACB, BCI)   

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)   

odborné a ďalšie knižné práce  (BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, 

FAI) 
  

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, 

patenty a objavy 
10  

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus  

(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD a ďalšie) 
1  

vedecké a odborné práce  mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE, 

ADF, BDE, BDF) 
  

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)   

III. 3 Ostatné recenzované publikácie  

domáce/zahraničné
 10 

 

                                                
1 publikácie a ohlasy uchádzača uvádzané v zozname musia byť overené knižnicou, ktorá postupuje podľa 

platnej smernice pre bibliografickú registráciu publikačnej činnosti. V prípade zamestnanca UKF musia byť 

všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti UKF 
2 zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AK (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná 

strana = 1800 znakov) 
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kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a 

učebniciach a učebných textoch3 

(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK) 

  

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách 

(AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 

  

iné publikácie   

III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých 

prác alebo výstupov kategórie A na získanie titulu profesor (podľa 

kritérií Akreditačnej komisie)4  

  

vedecké práce 4** 20  

výstupy kategórie A 4*** 1  

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť5 30  

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK  a Scopus  1  

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK a Scopus    

ďalšie ohlasy   

V. Koordinácia, riešenie výskumných a vzdelávacích projektov
6
 

zodpovedný riešiteľ alebo koordinátor/riešiteľ 
2  

Medzinárodné   

Celoštátne 1/0  
 

Povinnou prílohou žiadosti o habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora          

pre uchádzača mimo UKF je stanovisko vedeckej rady fakulty/vysokej školy, na ktorej 

uchádzač pôsobí. Príslušná vedecká rada sa v stanovisku vyjadrí k vedeckému 

a pedagogickému profilu a potvrdí bezúhonnosť uchádzača.  

 
* (-podľa Kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a prílohy k uzneseniu 74.7.1 zápisnice zo 74. 

zasadnutia Akreditačnej komisie)  a podľa minimálnych kritérií pre habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov na UKF v Nitre, schválených uznesením č. 1/11/2014 Vedeckej rady UKF 

v Nitre dňa 28. januára 2014 

 

 

Čl. 3 

Kritériá na získanie titulu profesor 

 

1. Podmienky pre udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore 

v súlade s § 76, ods. 7  Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú nasledovné: 

                                                
3 kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie  
4 kategória III. 4 je výberom výstupov kategórií  III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej 

komisie definovaných v prílohe k uzneseniu 74.7.1 (zápisnica zo 74. Zasadnutia AK); 4*** druhy výstupov 

kategórie A sú definované podľa oblastí výskumu v materiáli „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností VŠ“; 4** vedecké práce  

od roku 2013 v zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Kategórie publikačnej činnosti, do roku 2012 vrátane 

podľa vtedy platnej Smernice MŠ SR č. 13/2008-R.   
5 vylučujú sa autocitácie  
6 v prípade zamestnanca UKF musia byť projekty zaradené do databázy projektov UKF  
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a) uchádzač 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. 

 

2. Vychádzajúc z podmienok kladených na uchádzača a z minimálnych kritérií pre 

habilitačné a inauguračné konania na UKF v Nitre, platných od 28.1.2014,  sú minimálne 

kritériá na získanie titulu profesor, splnenie ktorých je pre uchádzačov na Fakulte 

sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre záväzné, nasledovné: 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva  
 

Minimálne a záväzné kritériá na získanie titulu profesor  

v odbore  Sociálna práca ** 
 

AKTIVITY 
humanitné vedy 

a  spoločenské 

 predpísané plnenie 

I. Pedagogická činnosť   

pedagogická  činnosť na vysokej škole (roky)  v rozsahu najmenej 

polovice ustanoveného týždenného pracovného času 
 6  

Pedagogická činnosť  na UKF (roky) 2  

časový interval od PhD. - doc./ doc. - prof. (roky)  3  

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 10  

 zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského 

alebo doktorandského štúdia za ostatných desať rokov 
2  

II. Vedecká škola   

výchova doktorandov / počet ukončených doktorandov v danom alebo 

príbuznom študijnom odbore  
 1  

Školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom 

študijnom odbore  
1  

nové výsledky vo vzdelávaní alebo vo vede, resp. umení, ktoré 

významne ovplyvnili rozvoj odboru a takto sú hodnotené odbornou 

komunitou    

1  

III. Publikačná činnosť
7
   

III. 1 Knižné publikácie
 6  

vedecké monografie8  (AAA, AAB, ABA, ABB) 2  

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (ACA, ACB, BCI) 3  

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)   

                                                
7 publikácie a ohlasy uchádzača uvádzané v zozname musia byť overené knižnicou, ktorá postupuje podľa 

platnej smernice pre bibliografickú registráciu publikačnej činnosti. V prípade zamestnanca UKF musia byť 

všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti UKF 
8 zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AK (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná 

strana = 1800 znakov) 
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odborné a ďalšie knižné práce  (BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, 

FAI) 
  

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, 

patenty a objavy 
20  

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus  

(ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD a ďalšie) 
3  

vedecké a odborné práce  mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE, 

ADF, BDE, BDF) 
  

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)   

III. 3 Ostatné recenzované publikácie  

domáce/zahraničné
 20  

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a 

učebniciach a učebných textoch9  

(ABC, ABD, BBA, BBB, ACC, ACD, BCK) 

  

vedecké práce a príspevky v recenzovaných zborníkoch 

a monografiách (AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, 

AFG, AFH) 

  

iné publikácie   

III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých 

prác alebo výstupov kategórie A na získanie titulu profesor (podľa 

kritérií Akreditačnej komisie)10  

  

vedecké práce 10** 40  

výstupy kategórie A 10*** 3  

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť11  50  

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK  a Scopus  3  

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK a Scopus    

ďalšie ohlasy   

V. Koordinácia, riešenie výskumných a vzdelávacích projektov
12

 

zodpovedný riešiteľ alebo koordinátor/riešiteľ 
4  

Medzinárodné 1  

Celoštátne 1/0  
 

Povinnou prílohou žiadosti o habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora          

pre uchádzača mimo UKF je stanovisko vedeckej rady fakulty/vysokej školy, na ktorej 

uchádzač pôsobí. Príslušná vedecká rada sa v stanovisku vyjadrí k vedeckému 

a pedagogickému profilu a potvrdí bezúhonnosť uchádzača.  

 
** (-podľa Kritérií používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a prílohy k uzneseniu 74.7.1 zápisnice zo 74. 

                                                
9 kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie  
10 kategória III. 4 je výberom výstupov kategórií  III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej 

komisie definovaných v prílohe k uzneseniu 74.7.1 (zápisnica zo 74. Zasadnutia AK); 10*** druhy výstupov 

kategórie A sú definované podľa oblastí výskumu v materiáli „Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností VŠ“; 10** vedecké práce  

od roku 2013 v zmysle Prílohy č. 1 k vyhláške č. 456/2012 Kategórie publikačnej činnosti, do roku 2012 vrátane 

podľa vtedy platnej Smernice MŠ SR č. 13/2008-R.   
11 vylučujú sa autocitácie  
12 v prípade zamestnanca UKF musia byť projekty zaradené do databázy projektov UKF  
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zasadnutia Akreditačnej komisie)  a podľa minimálnych kritérií pre habilitačné konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov na UKF v Nitre, schválených uznesením č. 1/11/2014 Vedeckej rady UKF 

v Nitre dňa 28. januára 2014 

 

 

Čl. 4 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Pri habilitačnom konaní splnenie kritérií a podmienok podľa vyhlášky/v súlade 

s vyhláškou č. 6/2005, § 1 ods. 1 až 3 preskúma habilitačná komisia. Svoj záver o splnení 

alebo nesplnení kritérií a podmienok uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží 

predsedovi vedeckej rady fakulty. 

 

2. Pri vymenúvacom konaní splnenie kritérií a podmienok podľa vyhlášky/v súlade 

s vyhláškou č. 6/2005, § 4 ods. 1 až 3 preskúma inauguračná komisia. Svoj záver 

o splnení alebo nesplnení kritérií a podmienok uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží 

predsedovi vedeckej rady fakulty. 

 

3. Splnenie podmienok podľa § 76, ods. 6 a 7 zákona č. 131/2002 Z. z. posudzuje vedecká 

rada fakulty na základe kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor.  

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny zapracované do Kritérií na získanie vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor v odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia a v odbore Sociálna 

práca po schválení do Vedeckej rade UKF budú súčasťou žiadostí FSVaZ o akreditovanie 

habilitačného a inauguračného konania a nadobudnú účinnosť po priznaní práv po 

Komplexnej akreditácii. 

 

Poznámka: Dátum schválenia vo VR UKF 6.3.2014. 

 

V Nitre  dňa 30.1.2014 

 

 

      

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. v. r.  

              predseda vedeckej rady 


