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VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A 

DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA 

OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV NA 

PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) Vedecká rada Pedagogickej fakulty 

Univerzity J. Selyeho prerokovala Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho a predložila ich na 

schválenie Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň 

výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa (§ 77 

ods. 1 zákona).  

2. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá 

vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" ani „docent", 

možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov. 

Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedeckopedagogického titulu alebo 

bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú 

spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých 

verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých 

školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná zmluva 

na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez 

vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ 

alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa druhej vety je od prvého dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná (§ 77 ods. 2 zákona).  

3. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo 

umeleckopedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia 

v tejto funkcii riadnym profesorom Univerzity J. Selyeho (§75, ods. 5 zákona).  

4. Vysokoškolský učiteľ, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul alebo 

umeleckopedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia 

v tejto funkcii mimoriadnym profesorom Univerzity J. Selyeho (§75, ods. 5 zákona).  

5. Ak mimoriadny profesor Univerzity J. Selyeho získa počas svojho pôsobenia vo 

funkcii profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 

profesor, stáva sa jej riadnym profesorom.  

6. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe 

jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil 

funkciu docenta alebo profesora aspoň tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v 

týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta, vedecko-
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pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "docent" alebo "profesor", a ak 

ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 

"profesor", získava právo na pracovnú zmluvu s Univerzitou J. Selyeho na miesto 

vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do 

dosiahnutia veku 70 rokov (§ 77, ods. 4 zákona).  

 

Čl. 2 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho 

 

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií 

vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej 

vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.  

2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho musí byť spôsobilý (§ 75, ods. 2 zákona):  

a) zodpovedať za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo 

vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia,  

b) prispievať svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo 

umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v 

študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi,  

c) garantovať alebo sa zúčastňovať na garantovaní kvality a rozvoja študijného 

programu, ktorý fakulta uskutočňuje.  

3. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho v oblasti vzdelávania musí byť spôsobilý:  

a) viesť prednášky a semináre,  

b) hodnotiť študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach,  

c) viesť doktorandov,  

d) viesť a oponovať záverečné práce,  

e) tvoriť študijné materiály.  

4. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy a techniky alebo umenia musí byť spôsobilý:  

a) formovať trendy a koncepcie,   

b) realizovať výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a zverejňovať jej 

výsledky v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých 

podujatiach medzinárodného významu,  

c) viesť výskumné alebo umelecké tímy a organizovať medzinárodné vedecké 

alebo umelecké podujatia.  
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Čl. 3 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho 

 

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií 

vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent príslušnej 

vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 

ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. 

2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho (§ 75, ods. 3 zákona) je spôsobilý:  

a) prispievať v spolupráci s profesorom vo vymedzenej oblasti vzdelávania a 

vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia svojou výskumnou, 

vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k 

rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej 

oblasti vedy, techniky alebo umenia,  

b) garantovať alebo sa zúčastňovať na garantovaní kvality a rozvoja 

bakalárskeho študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje, ak túto 

činnosť nevykonáva profesor.  

3. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho v oblasti vzdelávania je spôsobilý:  

a) viesť prednášky a semináre,  

b) hodnotiť študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach,  

c) viesť a oponovať záverečné práce,  

d) viesť doktorandov,  

e) tvoriť študijné materiály.   

4. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho v oblasti vedy a techniky alebo umenia je spôsobilý:  

a) realizovať výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a zverejňovať jej 

výsledky v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých 

podujatiach medzinárodného významu,  

b) viesť výskumné alebo umelecké tímy,  

c) organizovať vedecké alebo umelecké podujatia.  

 

 

Čl. 4 

Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov na Pedagogickej fakulte UJS 

 

1. Na PF UJS sa stanovujú konkrétne podmienky a kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov pre študijné odbory, v ktorých PF UJS pôsobí.  

2. Na zabezpečenie akreditovaných študijných programov PF UJS možno prijať na 

funkčné miesto profesora alebo docenta, ktorí spĺňajú minimálne kritériá inej vysokej 

školy v Slovenskej republike v príslušnom alebo v súvisiacom odbore habilitačného 
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konania a inauguračného konania alebo v inom obdobnom odbore, priradenom k 

príslušnému študijnému odboru.   

3. Minimálnou podmienkou prijatia uchádzača na funkčné miesto profesora je 

vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu 

docent. 

4. Minimálnou podmienkou prijatia uchádzača na funkčné miesto docenta je vykonávanie 

pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského 

vzdelania tretieho stupňa. 

5. Každý uchádzač vo výberovom konaní musí vyhovieť uvedeným kritériám v tom 

študijnom odbore, na ktorý sa hlási. 

 

Čl. 5 

Konkrétne minimálne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov v odbore 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy na Pedagogickej 

fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov pre 

študijný odbor 38 Učiteľstvo a pedagogické vedy sú zosúladené v zmysle platných 

akreditačných štandardov s Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor (ďalej len „kritériá habilitačných a inauguračných konaní“) na nasledujúcej 

univerzite a jej fakulte: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická 

fakulta (schválené Vedeckou radou UMB 24. 4. 2014). 

2. V prípade zmien uvedených kritérií v ods. 1 sa PF UJS bude riadiť práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici (pedagogické vedy). 
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AKTIVITY 

 
prof. doc. 

uchádzačom 

predložené 

I. Pedagogická činnosť  

pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50 % 

ustanoveného týždenného pracovného času 

6  3  

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet)1 20 10  

zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo 

doktorandského štúdia za ostatných desať rokov 

áno nie   

II. Vedecká škola    

počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore  1   

školenie doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom 

odbore 

 1   

III. Publikačná činnosť  

III. 1 Knižné publikácie – spolu 4 2  

vedecké monografie2  

(AAA, AAB, ABA, ABB) 

2 1  

vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty 

(ACA, ACB, BCI) 

2 1  

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 – spolu 

20 10  

vedecké a odborné práce evidované v databázach WOS a Scopus  

(ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, CDC, CDD 

a ďalšie) 

3 1  

vedecké a odborné práce  mimo databáz WOS a Scopus (ADE, ADF, BDE, 

BDF a ďalšie) 

    

z toho minimálne zahraničné 6 3  

III. 3 Ostatné recenzované publikácie (domáce/zahraničné) - spolu 20 10  

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach 

a učebných textoch 

(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) 

   

z toho minimálne zahraničné 6 3  

III.4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých prác 

alebo výstupov kategórie A  

na získanie titulu profesor (podľa kritérií Akreditačnej komisie)3 

   

Vedecké práce4 40 -  

Z toho vedecké  a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus 3 -  

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť - spolu5 60 30  

       citácie domáce    

       citácie zahraničné 20 10  

V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov6  

medzinárodné  1 účasť   

národné    1 vedúci/ 

1 zástupca 

2 účasť  

 

 

 

                                                 
1 V študijných odboroch, kde je dlhodobo nízky počet absolventov, sa môžu požiadavky na vedenie záverečných prác adekvátne 

modifikovať (nie menej ako na polovicu). 
2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu  nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).  
3 Kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej komisie. 
4 Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A pre jednotlivé študijné odbory sú definované v prílohe k 

uzneseniu 74.7.1 (zápisnica zo 74. zasadnutia Akreditačnej komisie)  
- 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“. 
5 Vylučujú sa autocitácie 
6 Uchádzač predkladá relevantný doklad o účasti na projekte. 
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Čl. 6  

Konkrétne minimálne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov v študijnom odbore 11 Filológia a 15 Historické vedy na 

Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov pre 

študijný odbor 11 Filológia a 15 Historické vedy sú zosúladené v zmysle platných 

akreditačných štandardov s Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor (ďalej len „kritériá habilitačných a inauguračných konaní“) na nasledujúcej 

univerzite a jej fakulte: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta 

(schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave 19. 03. 2014). 

2. V prípade zmien uvedených kritérií v ods. 1 sa PF UJS bude riadiť práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Univerzity Komenského v Bratislave 

(humanitné a spoločenskovedné a behaviorálne vedy). 

 
 

AKTIVITY prof. doc. 
uchádzačom 

predložené 

    

I. Vedecké publikácie a vysokoškolské učebnice1    

vedecká monografia s rozsahom minimálne 3 AH (kategórie AAA, AAB, 

ABA, ABB)  
1 

1** 

 

vysokoškolská učebnica (ACA, ACB), vydaná v domácom alebo 

zahraničnom vydavateľstve 
1  

II. Pôvodné vedecké publikácie v periodikách a zborníkoch (ADC, 

ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD).2  40 15  

z toho vedecké publikácie musia byť publikované v zahraničí (ADE, 

AEC, AFA, AFC), optimálne v karentovaných/indexovaných 

publikáciách (ADC, ADM). 

 2  

III. Vedecké publikácie podľa kategórie A5 5   

publikácie v cudzom jazyku, v zahraničí (AAA, ABA, ABC, AFA, 

AFC)  
   

publikácie v karentovaných (ADC, ADD) alebo indexovaných 

časopisoch (ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED) s impakt faktorom 

minimálne 0,14. 

   

ostatné kategórie5    

IV. Pedagogické a odborné publikácie1 a 3 20 10  

z toho učebné texty alebo skriptá (BCI) 2 1 4  

V. Ohlasy na publikačnú činnosť 45 20  

zahraničné citácie alebo recenzie uchádzačových vedeckých, 

pedagogických a odborných publikácií 
106 5  

VI. Vedecká škola 2   

vyškolený doktorand 1   

doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky 1   

VII. Vedecká produktivita    

Hlavný riešiteľ ukončeného výskumného grantu 1   

Spoluriešiteľ výskumného grantu 1 1  

 
** Ak je vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, nevyžadujú sa ďalšie vedecké publikácie 

v zahraničí. 

1 V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa započítava skutočný podiel 
jednotlivých autorov v AH. 



8 

 

2 Domáce zborníky musia byť recenzované. 

3 Za odborné publikácie sa považujú aj odborné encyklopédie a slovníky (heslá v encyklopédiách a slovníkoch sa započítavajú len raz 
za celú publikáciu), odborné a umelecké preklady a recenzie. 

4 Ak má uchádzač vedeckú monografiu a zároveň vysokoškolskú učebnicu, učebný text alebo skriptum (BCI) sa nevyžaduje. 

5 Kategórie AK sa premietajú do kategórií EPC podľa prílohy dokumentu uvedeného v bode 1 čl. 6. 
(https://uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/Kriteria_hab_a_prof/Filozoficka_fakulta/KritDocProf2014__FIFUK.pdf)  
6 Optimálne aspoň tri z nich evidované v citačných databázach WoS, SCOPUS, prípadne iné porovnateľné databázy. 

 

 

Čl. 7  

Konkrétne minimálne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov v študijnom odbore 3 Biológia  

na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov pre 

študijný odbor 3 Biológia sú zosúladené v zmysle platných akreditačných štandardov 

s Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „kritériá 

habilitačných a inauguračných konaní“) na nasledujúcej univerzite a jej fakulte: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Prírodovedecká fakulta (schválené Vedeckou 

radou UKF v Nitre dňa 28. 01. 2014). 

2. V prípade zmien uvedených kritérií v ods. 1 sa PF UJS bude riadiť práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Univerzity Konštantína Filozofa 

(prírodné vedy). 
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AKTIVITY prof. doc. 
uchádzačom 

predložené 

I. Pedagogická činnosť    

pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50% 

ustanoveného týždenného pracovného času 
6 3  

vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 10 5  

Zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo 

doktorandského štúdia za ostatných desať rokov 
2 1  

II. Vedecká škola    

počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore 1   

školenie doktoranda 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    

III. 1 Knižné publikácie 6 3  

vedecké monografie1 (AAA, AAB, ABA, ABB) 2 1  

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

učebnice pre základné a stredné školy (BCB)    

odborné a ďalšie knižné práce1 

(BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ, FAI) 
   

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, patenty 

a objavy 
20 10  

vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus. 

(ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, CDC, 

CDD) / z toho vedecké a odborné práce v karentovaných časopisoch (ADC, 

ADD, BDC, BDD) 

20/12 10/7  

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

BDE, BDF a ďalšie.) 
   

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)    

III. 3 Ostatné recenzované publikácie (domáce/zahraničné) 20 10  

kapitoly vo vedeckých monografiách, odborných knihách a učebniciach a 

učebných textoch2 

(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 A3 
   

vedecké práce4    

výstupy kategórie A4 8 0  

IV. Ohlasy na publikačnú činnosť5 40 10  

citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK a Scopus 40 10  

citácie v publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK a Scopus    

ďalšie ohlasy    

V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných a vzdelávacích projektov6 4 2  

Medzinárodné 1   

Celoštátne (koordinácia/riešenie) 2/0 0/1  

 
1 zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov) 
2 kapitoly v rozsahu nad 3 AH sa zaraďujú do III.1 Knižné publikácie 
3 kategória III.4 je výberom výstupov kategórií III.1, III.2 a III.3 vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej komisie 
4 - počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A pre jednotlivé študijné odbory sú definované v prílohe k uzneseniu 

74.7.1 (zápisnica zo 74. zasadnutia Akreditačnej komisie) 
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- 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“ 
5 vylučujú sa autocitácie 
6 Uchádzač predkladá relevantný doklad o účasti na projekte. 

 

 

Čl. 8 

Konkrétne minimálne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov v študijnom odbore 17 Chémia  

na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov pre 

študijný odbor 17 Chémia sú zosúladené v zmysle platných akreditačných štandardov 

s Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „kritériá 

habilitačných a inauguračných konaní“) na nasledujúcej univerzite a jej fakulte: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (schválené 01.04.2014.) 

2. V prípade zmien uvedených kritérií v ods. 1 sa PF UJS bude riadiť práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Univerzita Komenského 

v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (chémia). 
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AKTIVITY prof. doc. 
uchádzačom 

predložené 

1. Pedagogická činnosť    

Minimálny počet rokov vykonávania pedagogickej činnosti v predmetoch 

z odboru 
3 3 

 

Počet doktorandov (ukončené doktorandské štúdium/ po dizertačnej skúške) 1/1 -  

2. Publikačná činnosť    

VŠ učebnice (ACA, ACB; podiel min. 3 AH spolu v jednej publikácii)  

alebo 

Skriptá, učebné texty (BCI; podiel min. 3 AH spolu v jednej publikácii) 

1 

   alebo 

2 

 

 

Monografie, vysokoškolské učebnice, skriptá, učebné texty alebo kapitoly v 

týchto dielach (AAA, AAB, BAA, BAB, ACA, ACB, ACC, ACD, BCB, BCI, 

min. 3 AH ako jeden celok, resp. ako súčet v jednej publikácii vrátane 

elektronických edícií s prideleným ISBN) 

- 1 

 

Výstupy kategórie A1 

alebo 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)  

 a výstupy kategórie A1 

30 

alebo 

40 

20 

 

 

10 

0 

 

3. Ohlasy na publikačnú činnosť2     

Ohlasy na publikované práce registrované v databázach WoS 

(databáza Core Collection) a SCOPUS 150 30  

4. Vedecká škola    

    vedenie úspešne ukončených národných alebo medzinárodných vedeckých 

projektov  

alebo  

získanie vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.). 

2  

 

1 karentované časopisy ADC, ADD, s IF časopisu ≥ 1.25; monografia môžu nahradiť max. tri vedecké práce kategórie A, kapitola v 

monografii  môže nahradiť max. jednu prácu kategórie A, udelený európsky alebo svetový patent je ekvivalentný trom vedeckým 

prácam kategórie A, preukázateľne realizovaný patent je ekvivalentný šiestim vedeckým prácam kategórie A 
2 s vylúčením citácií z vlastného pracoviska (katedra, ústav). 
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Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenia 

1. Ruší sa dokument Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 

konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho, ktorý schválila Vedecká rada 

Univerzity J. Selyeho dňa 18. júna 2019.  

2. Ruší sa Dodatok č. 1 k dokumentu Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho, ktorý 

schválila Vedecká rada Univerzity J. Selyeho dňa 24. marca 2021.  

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho prerokovala Vedecká rada Pedagogickej 

fakulty Univerzity J. Selyeho dňa 20. októbra 2021. 

2. Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho nadobúdajú účinnosť schválením vo 

Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho dňa 26. októbra 2021. 

 

 

 

V Komárne dňa 3. novembra 2021  

 

 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.         Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.  

       predseda Vedeckej rady UJS                           predsedníčka Vedeckej rady PF UJS 

 


