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Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent 

a profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len ,,kritériá“), sú vydané v súlade s § 

12 ods. 1 písm. h), i) a § 77 ods. 1, 2, 3 a 4 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“), § 23 ods. 7 písm. c) a d) zákona č. 269/2018 Z. Z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Štandardami pre habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov 2020, Zásadami výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a 

je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

sv. Cyrila a Metoda podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách1. Tieto kritériá sú súčasťou 

Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UCM a obsahujú 

pravidlá podľa osobitného predpisu2. 

§ 1 

Všeobecné kritériá na získanie titulu docent  

 

1) Vedecká integrita uchádzača je prvotná podmienka spočívajúca v dôslednom dodržiavaní 

najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov, transparentnosti, vykonávaní výskumu 

kriticky a bez predsudkov a v absolútnej integrite praxe, vyučovania a administrácie vedy. Jej 

opakom je vedecká nepoctivosť a nečestnosť.  

2) Tvorivá činnosť uchádzača je relevantná z hľadiska napĺňania poslania UCM, najmä vo väzbe 

na ciele a výstupy vzdelávania v rámci študijného odboru.  

3) Zabezpečovanie profilového študijného predmetu v rámci študijného odboru ku ktorému je 

odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený.  

4) Výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore (študijných odboroch) ku ktorému 

je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený v minimálnom rozsahu a 

minimálne na národnej úrovni s perspektívou dosiahnutia medzinárodne uznávanej úrovne 

podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností. 

 

§ 2 

Konkrétne kritériá na získanie titulu docent  

 

1) UCM na získanie titulu docent od uchádzača vyžaduje: 

a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,  

                                                 
1 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,zákon o vysokých 
školách“) 

2 § 3 ods. 3 písm. k) zákona 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 



b) aktuálne vedecké a pedagogické alebo umelecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom 

odbore habilitačného konania resp. inauguračného konania na vysokej škole,  

c) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, štruktúre a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, a to najmä: vedenie prednášok z 

vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotenie študentov, vedenie a oponovanie 

záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie 

exkurzií a odborných praxí študentov a pod.,  

d) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: účasť na výskumnej, vývojovej, 

umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v podobe 

vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých výkonov alebo iných 

výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského vkladu a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania,  

e) primerané celkové množstvo vedeckých publikačných výstupov pozostávajúce zo 

syntetizujúcej vedeckej práce monografického charakteru, ktorá predstavuje prínos 

v príslušnom študijnom odbore, z pôvodných recenzovaných vedeckých prác publikovaných 

doma aj v zahraničí, s primeraným podielom prác vo svetovom jazyku, 

f) minimálne dve vedecké práce kategórie A a minimálne dve vedecké práce kategórie B podľa 

Metodiky hodnotenia tvorivých činností3, s vyznačením podstatného podielu habilitanta 

(vedecké práce kategórie B môžu byť nahradené vedeckými prácami kategórie A), 

g) preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch alebo za 

umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, najmä preukázanie ohlasov na publikované vedecké práce alebo 

umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte a štruktúre 

zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru príslušného 

habilitačného konania a inauguračného konania (zahraničné a domáce, evidované 

a neevidované v citačných databázach), 

h) splnenie ďalších kvalifikačných predpokladov zodpovedajúce medzinárodným zvyklostiam a 

osobitostiam odboru príslušného habilitačného konania a inauguračného konania.   

2) UCM od uchádzača vyžaduje preukázanie minimálne takej úrovne rozsahu, intenzity, kvality a 

uznania jeho vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti, akú vyžadovala od uchádzačov v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania v období, ktoré 

predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto kritérií.  

3) Splnením kritérií uchádzač preukazuje, že svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené vedecké dielo alebo svojimi 

umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v príslušnom odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ucelené umelecké dielo. 

 

                                                 
3 Metodika hodnotenia tvorivých činností. 



§ 3 

Obligatórne kritériá na získanie titulu docent  

 

Obligatórne kritéria na preukázanie pedagogickej a vedeckej spôsobilosti na získanie titulu docent 

stanovuje Vedecká rada fakulty, ktorá má priznané práva uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie 

konania v príslušnom odbore.  

 

§ 4 

Všeobecné kritériá na získanie titulu profesor 

 

1) Vedecká integrita uchádzača je prvotná podmienka spočívajúca v dôslednom dodržiavaní 

najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov, transparentnosti, vykonávaní výskumu 

kriticky a bez predsudkov a v absolútnej integrite praxe, vyučovania a administrácie vedy. Jej 

opakom je vedecká nepoctivosť a nečestnosť.  

2) Tvorivá činnosť uchádzača je relevantná z hľadiska napĺňania poslania UCM, najmä vo väzbe 

na ciele a výstupy vzdelávania v rámci študijného odboru.  

3) Zabezpečovanie profilového študijného predmetu v rámci študijného odboru ku ktorému je 

odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený.  

4) Výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch ku ktorému je 

odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený v minimálnom rozsahu 

a minimálne na medzinárodnej úrovni s perspektívou dosiahnutia významnej medzinárodnej 

úrovne alebo špičkovej medzinárodnej úrovne podľa Metodiky hodnotenia tvorivých činností.  

 

§ 5 

Konkrétne kritériá na získanie titulu profesor 

 

1) UCM na získanie titulu profesor od uchádzača vyžaduje: 

a) predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického 

titulu docent,  

b) aktuálne vedecké a pedagogické alebo umelecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole,  

c) prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, štruktúre a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, a to najmä: zabezpečovanie profilových 

študijných predmetov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, 

hodnotenie študentov, vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie 

záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie 

exkurzií a odborných praxí študentov a pod.,  

d) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: vedenie výskumnej, vývojovej, 

umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v podobe 

vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých výkonov alebo iných 

výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského vkladu a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania,  



e) primerané celkové množstvo vedeckých publikačných výstupov pozostávajúce zo 

syntetizujúcich prác monografického charakteru, ktoré predstavujú vedecký prínos 

v príslušnom odbore a z pôvodných recenzovaných vedeckých prác publikovaných doma aj 

v zahraničí, s primeraným podielom prác vo svetovom jazyku, 

f) minimálne tri vedecké práce kategórie A  a minimálne tri vedecké práce kategórie B podľa 

Metodiky hodnotenia tvorivých činností4 s vyznačením podstatného podielu inauguranta 

(vedecké práce kategórie B môžu byť nahradené vedeckými prácami kategórie A), 

g) preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch alebo za 

umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania, najmä preukázanie ohlasov na publikované vedecké práce alebo 

umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte a štruktúre 

zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru príslušného 

habilitačného konania a inauguračného konania (zahraničné a domáce, evidované 

a neevidované v citačných databázach), 

h) preukázanie medzinárodného uznania uchádzača prostredníctvom 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 kontexte, 

i) preukázanie, že ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného 

konania vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne 

uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na výstupy jeho tvorivej činnosti, spravidla tým, že 

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, 

j) plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov zodpovedajúce medzinárodným zvyklostiam a 

osobitostiam príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania.  

2) UCM od uchádzača vyžaduje preukázanie minimálne takej úrovne, rozsahu, intenzity, kvality a 

uznania jeho vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti, akú vyžadovala od uchádzačov v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania v období, ktoré 

predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto kritérií.  

3) Splnením kritérií uchádzač preukazuje, že svojimi vedeckými prácami vytvoril v príslušnom 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené vedecké dielo alebo svojimi 

umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v príslušnom odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ucelené umelecké dielo. 

 

§ 6 

Obligatórne kritériá na získanie titulu profesor 

 

Obligatórne kritéria na preukázanie pedagogickej a vedeckej spôsobilosti na získanie titulu profesor 

stanovuje Vedecká rada fakulty, ktorá má priznané práva uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie 

konania v príslušnom odbore.  

 

                                                 
4 Metodika hodnotenia tvorivých činností 



§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Úplné splnenie všeobecných, konkrétnych a obligatórnych kritérií je nevyhnutnou podmienkou 

začatia procesu získavania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu 

docent a vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu profesor na UCM.   

2) UCM dôsledne a bez výnimky dodržiava všeobecne záväzné predpisy, platné a účinné pravidlá 

a postupy habilitačného konania a inauguračného konania a vlastné kritériá na vyhodnotenie 

splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického 

titulu docent a vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu profesor.  

3) Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického alebo 

umelecko-pedagogického titulu docent a vedecko-pedagogického alebo umelecko-

pedagogického titulu profesor sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a sú verejne 

prístupné. 

4) Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent 

a profesor na UCM sú záväzným predpisom pre Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu docent a profesor na fakultách UCM, ktoré habilitačné 

konania a inauguračné konania realizujú.  

5) Tieto kritériá sú platné odo dňa ich schválenia Vedeckou radou UCM v Trnave dňa 20. apríla 

2021 a nadobúdajú účinnosť dňa 1. mája 2021. 

 

 

V univerzitnom meste Trnava, dňa 29. 4. 2021 

 

 

prof. Ing. Roman Boča, DrSc., 

rektor a predseda Vedeckej rady UCM 

 

 


