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Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a 
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“  

Trnavskej univerzity v Trnave, Filozofickej fakulty    
  

     
  

Článok 1  
 

Úvodné ustanovenia  
  

  
(1) Kritériá sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a 
v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 
profesor v znení neskorších predpisov a v súlade s kritériami Akreditačnej komisie na 
vymenúvanie za profesora v príslušných oblastiach výskumu. Ako interný legislatívny 
dokument Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity spresňujú podmienky stanovené zákonom, 
ktoré musia spĺňať uchádzači o získanie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor. 
Súčasne definujú prípady a okolnosti, kedy je možné nahradiť niektoré z kritérií, zavádzajú 
variabilitu do systému kritérií a zohľadňujú špecifickosť niektorých odborov.  
  
(2) Vedecko-pedagogický titul docent a vedecko-pedagogický titul profesor v danom 
študijnom odbore je kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta a profesora, 
preto základom pre stanovenie kritérií na získanie titulu „docent“ alebo „profesor“ sú zákonom 
stanovené pracovné povinnosti docenta a profesora.  
  

  
Časť I   

  
  

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“  
  

Článok  2  
  

Kvalifika čné predpoklady  
   
  

1. Akademický titul „PhD.“ alebo „CSc.“, alebo vedecká hodnosť „DrSc.“  
2. Predloženie habilitačnej práce v rozsahu najmenej 6 autorských hárkov1.  
3. Uchádzač môže predložiť žiadosť najskôr do troch rokov od obhájenia PhD.   
  

                                                 
1 Uchádzač v súlade s § 1 ods. 3 vyhlášky predkladá habilitačnú prácu ako a/ monografiu alebo b/monotematickú 
prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo c/ súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, 
alebo d/ dokumentáciu o umeleckom diele alebo umeleckom výkone, alebo súbor uskutočnených umeleckých diel 
alebo umeleckých výkonov.  
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 Článok 3  

  
Pedagogická činnosť  

  
Minimálne požiadavky na  pedagogickú činnosť uchádzača sú tieto:    
  
1. Najmenej tri roky pedagogickej činnosti v rozsahu od získania vysokoškolského vzdelania 

tretieho stupňa v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa uskutočňuje 
habilitačné konanie, (najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a 
praktických cvičení alebo zodpovedajúcich foriem vyučovania.    

  
2. Autorstvo alebo spoluautorstvo jednej vysokoškolskej učebnice alebo  učebných textov v  

rozsahu minimálne  3 AH;   
  
3. Systematické vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch 

vysokoškolského štúdia, prípadne spoluúčasť na ich vedení, spolu najmenej 10 
bakalárskych alebo magisterských prác.   

  
   

Článok 4  
  

Publikačná aktivita  
  

  
Požiadavky sú  rozdelené do dvoch kategórií: nenahraditeľné a nahraditeľné. Pri 
nahraditeľných platí, že nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a 
ohlasov môže byť nahradené zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.  
  
  

(1) Autorstvo jednej publikovanej vedeckej monografie2 alebo jedného 
monotematického súboru vedeckých prác. Za vedeckú monografiu sa považuje  aj 
práca, ktorá nadväzuje na výsledky a rozvíja závery dizertačnej práce. Každá ďalšia 
knižne vydaná vedecká monografia nahrádza tri  pôvodné vedecké štúdie  alebo  päť 
odborných štúdií. Druhá a každá ďalšia vedecká monografia môže byť nahradená 
kapitolami v monografiách, pričom za ekvivalent monografie sa  pokladajú tri 
tematicky súvisiace kapitoly v monografiách. Ak je vedecká monografia vydaná v 
zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku,  nevyžadujú sa ďalšie vedecké  štúdie v 
zahraničí v cudzom jazyku.  

  
  

                                                 
2 Vedecká monografia je vydaná knižná publikácia alebo rozsiahla stať v knihe,  vedeckom zborníku, periodiku 
a pod. v  rozsahu najmenej 3 AH, v ktorej autor originálnym spôsobom spracováva príslušnú tematickú oblasť 
vedeckými metódami s využitím domácich a zahraničných prameňov. Monotematický súbor prác musí obsahom 
i kvalitou spĺňať kritériá kladené na monografiu.   
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(2) Autorstvo najmenej dvadsiatich vedeckých prác3 uverejnených v domácich vedeckých 
i odborných časopisoch, ako aj v recenzovaných zborníkoch a zborníkoch z vedeckých 
konferencií.4   

(3) Autorstvo troch vedeckých prác uverejnených v zahraničnom časopise alebo v 
zahraničných zborníkoch z medzinárodných konferencií, z toho aspoň dve v cudzom 
jazyku.5       

(4) Najmenej jeden publikačný výstup musí byť zaraditeľný do kategórie A podľa kritérií 
Akreditačnej komisie. 

(5) Autorstvo desiatich odborných prác.6  
(6) Uverejnenie piatich recenzií na domáce a zahraničné vedecké práce. 7 

  
  

  
Článok 5  

 
Vedecký výskum a účasť na vedeckých podujatiach  

  
(1) Účasť na riešení minimálne troch vedeckovýskumných úloh (granty typu VEGA,            

inštitucionálne granty a i.); z toho minimálne na jednom ukončenom  výskumnom          
projekte VEGA, KEGA    resp. iných medzinárodných  projektoch.  

(2) Aktívna účasť (s referátom) na minimálne troch medzinárodných alebo  zahraničných        
konferenciách.  

(3) Aktívna účasť (s referátom) na desiatich vnútroštátnych  vedeckých  podujatiach.  
  
 

Článok 6  
 

Publikované ohlasy  na  publikované práce  
  

                                                 
3 Pod vedeckou prácou (alebo tiež vedeckou štúdiou) sa rozumie pôvodná publikovaná práca menšieho rozsahu 
(do 3 AH), ktorá zverejňuje výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu. Môže ísť o pôvodnú alebo 
syntetizujúcu vedeckú prácu vydanú vo vedeckých zborníkoch alebo časopisoch, vyznačuje tým, že pred vydaním 
je posudzovaná (recenzovaná).   
4 Za vedeckú štúdiu sa považuje aj preklad z klasických jazykov, pokiaľ je vybavený rozsiahlym komentárom a 
poznámkovým aparátom alebo kurátorské výstavy prinášajúce nové vedecké poznatky  v renomovaných 
zahraničných  a domácich galériách s viac ako piatimi ohlasmi potvrdzujúcimi originalitu.   
5 Pokiaľ uchádzač svojou publikačnou činnosťou preukázateľne dokladuje, že stredobodom jeho bádateľskej 
činnosti je slovenský kontext (dejiny Slovenska, dejiny slovenskej filozofie, dejiny slovenského výtvarného 
umenia, dejiny slovenskej, po latinsky písanej literatúry a pod.), potom sa za publikácie v cudzom jazyku považujú 
aj práce publikované v Českej republike.  To isté platí aj o zahraničných ohlasoch. Pre uchádzačov z odboru 
psychológia sa požiadavka zahraničných publikácií nahrádza požiadavkou, aby aspoň tri štúdie boli publikované 
v karentovaných časopisoch, z toho minimálne dve v cudzom jazyku.  
6 Odborné práce sú práce, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ich spracovanie si vyžaduje vysokú 
odbornú kvalifikáciu autora.  Za odborné publikácie sa považujú aj  odborné  komentované preklady a kurátorské 
výstavné projekty,  prinášajúce nové hodnotenie,   realizované  v renomovaných zahraničných a domácich 
galériách s viac ako tromi   ohlasmi potvrdzujúcimi nové hodnotenie.  
7 Recenzie publikované v časopisoch a zborníkoch s ISBN alebo ISSN. 
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(1) Najmenej dvadsaťpäť publikovaných ohlasov (citácií alebo recenzií na publikované 
práce) z toho tri ohlasy v zahraničných publikáciách (okrem autocitácií autora alebo jeho 
spoluautorov). 8 

(2) Do zoznamu citácií nepatria citácie publikované v neverejných publikáciách, akými sú 
kvalifikačné práce, najmä diplomové a rigorózne práce, výskumné správy a metodické 
materiály za citáciu sa nepovažuje informácia o príprave alebo existencii autorovej 
publikácie.9  

  
  

Článok 7  
 

   Iná odborná činnosť  
  
(1) Členstvo v komisiách pre bakalárske, magisterské štátne záverečné skúšky alebo  pre         
udeľovanie vedecko-akademického titulu PhD.   
  
(2) Členstvo v odborných grémiách,  komisiách a redakčných radách alebo expertízna 
činnosť v odbore.   
   
  
  

Časť II   
  

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“  
  
  

Článok  8  
 

Kvalifika čné predpoklady   
  

(1) Akademický titul PhD. alebo CSc., alebo vedecká hodnosť DrSc.  
(2) Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutočňuje alebo v príbuznom odbore.  
  

  
Článok 9  

 
Pedagogická činnosť   

  
Požiadavky na  pedagogickú činnosť uchádzača  sú:    
    
(1) Najmenej tri  roky pedagogickej praxe po habilitácii v odbore, v ktorom sa koná 
vymenúvacie konanie,  v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času. 
  

                                                 
8 Pre uchádzačov z odboru psychológia sa požaduje, aby aspoň 10 citácií z uvedeného počtu bolo registrovaných 
v databázach WOS a SCOPUS.  
9 Bližšie vymedzenie citácií určuje Smernica rektora TU 12/2006 a MŠ SR 13/2005 z 31. augusta 2005 

o bibliografickej  registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov .  
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(2) Systematické vedenie bakalárskych a diplomových prác  v počte najmenej pätnásť za celú 
dobu pôsobnosti.    

  
  

Článok 10  
  

 Publikačná činnosť  
  
Požiadavky sú  dvoch kategórií: nenahraditeľné a nahraditeľné. Pri nahraditeľných platí, že 
nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť nahradené 
zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.  
  
(1) Autorstvo dvoch vedeckých monografií.   
  
(2) Publikovanie jednej vysokoškolskej učebnice a dvoch  učebných textov.  
  
  
(3) Autorstvo najmenej štyridsiatich vedeckých prác uverejnených v domácich            

vedeckých i odborných časopisoch, ako aj v recenzovaných zborníkoch a v zborníkoch        
z vedeckých konferencií.10  

  
  
(4) Autorstvo siedmich vedeckých prác uverejnených v  zahraničných časopisoch alebo        

recenzovaných  zborníkoch, z toho aspoň päť  v cudzích jazykoch.  
 

(5) Najmenej tri publika čné výstupy musia byť zaraditeľné do kategórie A podľa kritérií 
Akreditačnej komisie .11  

  
  
(6) Autorstvo dvadsiatich   odborných prác.12  
              
 
 

                                                 
10 Za vedeckú štúdiu sa považuje aj preklad z klasických   jazykov,  pokiaľ je  vybavený rozsiahlym komentárom 
a poznámkovým aparátom  alebo kurátorské výstavy prinášajúce nové vedecké poznatky, realizované v 
renomovaných zahraničných a domácich  galériách s viac ako piatimi ohlasmi   potvrdzujúcimi originalitu . 

 
11 Pokiaľ uchádzač  svojou publikačnou činnosťou preukázateľne dokladuje, že stredobodom jeho bádateľskej        
činnosti je slovenský kontext (dejiny Slovenska, dejiny slovenskej filozofie, dejiny slovenského výtvarného 
umenia, dejiny slovenskej, po latinsky písanej literatúry a pod.), potom sa za publikácie v cudzom jazyku         
považujú aj práce publikované v Českej republike. To isté platí aj o zahraničných ohlasoch. Pre uchádzačov 
z odboru psychológia sa požiadavka zahraničných publikácií nahrádza požiadavkou, aby aspoň sedem štúdií bolo 
publikovaných v karentovaných časopisoch, z toho minimálne päť v cudzom jazyku. 
 
12 Za odborné publikácie sa považujú aj  odborné komentované preklady a kurátorské   výstavné projekty 
prinášajúce nové hodnotenie v renomovaných  zahraničných a domácich galériách s viac ako tromi ohlasmi 
potvrdzujúcimi nové hodnotenie. Maximálne polovicu odborných prác možno nahradiť vedeckými štúdiami. Jedna 
vedecká štúdia nahradzuje tri odborné práce. 
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       Článok 11  
 

Vedecká činnosť    
  

(1) Účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú zahraničné a           
domáce a granty,  pričom uchádzač je zodpovedným riešiteľom aspoň jedného grantu.   
  
(2) Aktívna účasť najmenej na siedmich medzinárodných konferenciách prostredníctvom       
pozvaných referátov alebo prihlásených príspevkov.   
  
(3) Aktívna účasť najmenej na pätnástich vnútroštátnych vedeckých podujatiach       
prostredníctvom pozvaných referátov alebo prihlásených príspevkov.   
  

  
Článok 12  

 
Vedecká škola  

  
Požiadavky na vedeckú školu uchádzača sú tieto:   

  
(1) Minimálne jeden doktorand absolvent a najmenej jeden doktorand po dizertačnej        
skúške a deklarovaný počet školených doktorandov v čase podania žiadosti o        
vymenúvacie konanie.  
  
(2) Oponovanie dizertačných a habilitačných prác, alebo projektov vedeckovýskumných  
úloh (splnenie tohto bodu v signifikantnom počte nemôže nahradiť požiadavku jedného 
doktoranda absolventa, ale môže alternovať iné  požiadavky uvedené v čl. 12 bod (1) a (3);  
  
(3) Garantovanie príslušného vedného odboru alebo príbuzného odboru minimálne v 
bakalárskom  stupni;  

  
Článok 13  

 
Ohlasy na  publikované práce   

  
  
(1) Najmenej štyridsať ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce, z toho 
sedem ohlasov v zahraničných publikáciách, okrem autocitácií alebo citácií spoluautorov 
príslušnej publikácie. 13 
  
(2) Do zoznamu citácií nepatria citácie publikované v neverejných publikáciách, akými sú 
kvalifikačné práce, najmä diplomové a rigorózne práce, výskumné správy a metodické 
materiály; za citáciu sa nepovažuje informácia o príprave alebo existencii autorovej publikácie.   

  
  

                                                 
13 Pre uchádzačov z odboru psychológia sa požaduje, aby aspoň 20 citácií z uvedeného počtu bolo registrovaných 
v databázach WOS a SCOPUS. 
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Článok 14  

 
Iná odborná činnosť  

  
(1) Členstvo v medzinárodných  odborných a vedeckých grémiách.  
(2) Členstvo v domácich odborných a vedeckých grémiách.  
(3) Členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík.  
(4) Členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých podujatí           

(kongresov, konferencií, kolokvií).  
(5) Vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí.  
(6) Zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie.  
(7) Ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite.  
(8) Z ukazovateľov zakotvených  v článku 14 musí uchádzač splniť minimálne štyri         

požiadavky vyjadrené v jednotlivých ustanoveniach.  
  
  
   

Článok 15  
 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
  

Preukázanie vedeckej produktivity  
  

  
  

Za  rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo príbuznom 
odbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu a inauguráciu. Hodnotí sa aktuálny stav k dátumu 
podania žiadosti uchádzača o habilitáciu a inauguráciu. Teoretické a empirické poznatky 
vedeckého bádania uchádzača majú priniesť spoločnosti nové prínosy poznania, ku ktorým sa 
autor dopracoval  svojou činnosťou  
  

Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým:  
  
(1) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa smernice TU       
Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov14 a v zmysle     
Vyhlášky  456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti. Do úvahy  sa berú len 
tie výstupy, ktoré  boli publikované, teda nie  tie, ktoré boli  prijaté do tlače;  
(2) zoznamom riešených vedeckých a vzdelávacích projektov a grantov, kde bol hlavným        
riešiteľom alebo spoluriešiteľom;  
(3) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice TU Bibliografická registrácia a        
kategorizácia publikačnej činnosti a ohlasov; 
(4) čestným vyhlásením, že požadované výstupy nie sú uverejnené v predátorských 
časopisoch, alebo nie sú publikované v zborníkoch predátorských konferencií. 

  
  

                                                 
14 Smernica rektora TU v Trnave Bibliografická registrácia a kategorizácia publikačnej činnosti a 

ohlasov na TU v Trnave  č. 12/2006  a vychádza zo smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31. 8. 2005.  
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Záverečné ustanovenia  

  
  
1. Uchádzač by mal spĺňať pedagogické a mravné kvality, vyžadované od vysokoškolského 

učiteľa a dodržiavať zásady stanovené v preambule Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave.  
2. Tieto Kritériá habilitácie docentov a vymenovania profesorov Filozofickej fakulty 

Trnavskej univerzity v Trnave, prijaté Vedeckou radou Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave dňa  04.04.2018  uznesením č. 6/4/4/2018 VR FF TU  a  rušia  doposiaľ 
platné Kritériá habilitácie docentov a vymenovania profesorov Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 19.03.2014.  

3. Tieto Kritériá habilitácie docentov a vymenovania profesorov Filozofickej fakulty  
Trnavskej univerzity v Trnave nadobudli platnosť a účinnosť dňom ich schválenia 
Vedeckou radou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 04.04.2018       a 
Vedeckou  radou  Trnavskej  univerzity v  Trnave  dňa 26.04.2018 uznesením č. 6 – VR 
TU 1/2018 a uznesením č. 7 – VR TU 1/2018.  

  
  
  
  
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., v. r.              prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., v. r. 
  

      dekan Filozofickej fakulty TU                           rektor Trnavskej univerzity  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


