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Príloha k smernici rektora číslo 24/2021
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor
na Lekárskej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave
Schválené vo Vedeckej rade Lekárskej fakulty UK dňa 02. 06. 2022
Schválené vo Vedeckej rade UK dňa 06. 06. 2022
Odbory habilitačného a inauguračného konania:
1. Dermatovenerológia
2. Gynekológia a pôrodníctvo
3. Hygiena
4. Chirurgia
5. Klinická farmakológia
6. Neurológia
7. Normálna a patologická fyziológia
8. Oftalmológia
9. Onkológia
10. Otorinolaryngológia
11. Ortopédia
12. Patologická anatómia a súdne lekárstvo
13. Pediatria
14. Psychiatria
15. Röntgenológia a rádiológia
16. Urológia
17. Vnútorné choroby
18. Zubné lekárstvo
Minimálne povinné požiadavky
1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov
Komplexná vzdelávacia činnosť na lekárskych fakultách
v rozsahu
Vysokoškolská učebnica v minimálnom rozsahu 3 AH
alebo
učebný text, skriptá v minimálnom rozsahu 3 AH
2. Vedeckovýskumná činnosť *)
Výstupy– publikácie in extenso v kategóriách A+, A, A-, a
B podľa kategoriácie výstupov / prvý, korešpondujúci
alebo posledný autor publikácie **)
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Požadované minimálne hodnoty
Docent
Profesor

3 roky po PhD.

3 roky po doc.
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Prvý, korešpondujúci alebo posledný autor publikácií
v kategóriách A+ a A podľa kategorizácie výstupov
3. Ohlasy na publikačné výstupy ***)
Ohlasy registrované v databázach WoS alebo SCOPUS,
pričom autocitácie sú vylúčené z citačnej analýzy
4. Vedecká škola
Výchova doktorandov v odbore: skončený doktorand po
obhajobe dizertačnej práce / doktorand po absolvovaní
dizertačnej skúšky
Spoluriešiteľ / zodpovedný riešiteľ výskumného
projektu financovaného externou inštitúciou mimo
univerzity

3

6

20

50

-

1/1

1/0 alebo 0/1

1/1 alebo 0/2

5 .Ďalšie špecifické kritériá
Ak ide o habilitačné alebo inauguračné konanie v klinickom odbore (s výnimkou zubného
lekárstva), vyžaduje sa špecializácia prvého a druhého stupňa, alebo špecializácia prvého
stupňa a z nadstavbového odboru, resp. úspešne ukončené špecializačné štúdium (podľa
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES) v odbore alebo v príbuznom odbore,
v ktorom sa uskutočňuje habilitácia alebo inaugurácia (príbuzné odbory sa ustanovujú podľa
priloženej tabuľky číslo 1.)
Ak ide o habilitačné alebo inauguračné konanie v klinickom odbore zubné lekárstvo,
vyžaduje sa u absolventov študijného odboru stomatológia s titulom MUDr. špecializácia zo
stomatológie. U absolventov študijného programu zubné lekárstvo s titulom MDDr. sa
úspešne ukončené špecializačné štúdium nevyžaduje. U absolventov študijného programu
všeobecné lekárstvo sa vyžaduje úspešne ukončené špecializačné štúdium v odbore
maxilofaciálna chirurgia.
Uchádzač o titul profesora ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej
školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované
vedecké práce a objavy. Uchádzač o titul vysokoškolského profesora je v danom študijnom
odbore uznávanou vedeckou osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárodné
uznanie.
*) Participácia na publikácii z medzinárodných klinických alebo laboratórnych
multicentrických štúdií sa bude považovať za publikáciu v príslušnej databáze len vtedy, keď
je uchádzač uvedený ako jeden z principiálnych riešiteľov a uvedený medzi hlavnými autormi
publikácie.
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**) Z požadovaných publikácií je maximálne 10% uverejnených v recenzovaných zborníkoch
a maximálne 20% publikácií je z iného alebo príbuzného odboru (pri nezrovnalostiach posúdi
ustanovená habilitačná / inauguračná komisia)
***) Citácie na publikácie z medzinárodných klinických alebo laboratórnych
multicentrických štúdií sa budú považovať za publikačný ohlas v príslušnej databáze len
vtedy, keď je uchádzač na citovanej publikácii uvedený ako jeden z hlavných autorov a
uvedený medzi hlavnými autormi publikácie.
Kategorizácia výstupov:
A+
vedecká publikácia in extenso v časopise Q1 a Q2, alebo autor / editor
vedeckej monografie vydanej v medzinárodne významnom
zahraničnom vydavateľstve podľa zoznamu Centrálneho registra
evidencie publikačnej činnosti dostupného na webovom sídle:
http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc.aspx
A

vedecká publikácia in extenso v časopise Q3 alebo vedecká publikácia,
ktorá má viac ako 10 indexovaných citácií

A-

vedecká publikácia in extenso v časopise Q4 a ostatné publikácie in
extenso v časopisoch indexovaných vo WoS, Medline / PubMed alebo
SCOPUS

B

ostatné vedecké publikácie in extenso v ostatných recenzovaných
časopisoch a recenzovaných vedeckých zborníkoch, minimálne
národného významu
Poznámka ku kvartilom Q1 – Q4. Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS –
Journal Citation Reports. Ak je časopis zaradený do viacerých vedných odborov s rôznymi
hodnotami kvartilov, do úvahy sa berie ten hodnotnejší.
Záverečné ustanovenia
Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedeckopedagogického titulu „profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií.
Splnenie všetkých kritérií nezakladá právny nárok na získanie vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“.
Tieto kritériá boli prerokované a schválené vo Vedeckej rade LF UK 2. 6. 2022, prerokované
a schválené vo Vedeckej rade UK dňa 6. 6. 2022 s platnosťou od 1. 9. 2022.
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Tabuľka 1. Upresnenie príslušných a príbuzných odborov špecializačného vzdelávania pre
potreby habilitácie a inaugurácie v klinických odboroch habilitačného a inauguračného
konania –
Odbor habilitačného alebo Potrebné špecializačné štúdium v odbore alebo v
inauguračného konania
príbuznom odbore
dermatovenerológia
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo gynekológia a pôrodníctvo, sexuológia
chirurgia
chirurgia, cievna chirurgia, detská chirurgia,
gastroenterologická chirurgia, hrudníková chirurgia,
kardiochirurgia, neurochirurgia, plastická chirurgia,
úrazová chirurgia, maxilofaciálna chirurgia
neurológia
neurológia, neuropsychiatria, fyziatria, rehabilitácia
a balneológia, detská neurológia
oftalmológia
oftalmológia
onkológia
klinická onkológia, radiačná onkológia
otorinolaryngológia
otorinolaryngológia, maxilofaciálna chirurgia, chirurgia
ortopédia
ortopédia, traumatológia, úrazová chirurgia
patologická anatómia a
patologická anatómia, súdne lekárstvo
súdne lekárstvo
pediatria
pediatria, detská chirurgia
psychiatria
psychiatria, detská psychiatria, neuropsychiatria,
sexuológia
röntgenológia a rádiológia
rádiológia, nukleárna medicína, radiačná onkológia
urológia
urológia, chirurgia, sexuológia, detská urológia
vnútorné lekárstvo
vnútorné lekárstvo, angiológia, diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výživy, endokrinológia,
gastroenterológia, geriatria, hematológia a
transfúziológia, hepatológia, infektológia, kardiológia,
klinická farmakológia, klinická imunológia a alergológia,
klinická onkológia, nefrológia, nukleárna medicína,
pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo,
reumatológia, tropická medicína, fyziatria, rehabilitácia
a balneológia
Prehľad špecializačných odborov je pripravený podľa aktuálneho vestníka Ministerstva
zdravotníctva SR – minimálne štandardy ŠŠP – názov ŠO, rozsah a obsah ŠŠ (konsolidované
znenie 1/2020).
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo
Vedeckej rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022.
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