VEDECKÁ RADA
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Kritériá Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“
a vedecko-pedagogického titulu „profesor“
V súlade s § 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 s Rámcovými kritériami
UK na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor zo dňa 3. 2. 2014 schválila
Vedecká rada Univerzity Komenského tieto kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ (ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) a
kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ (ďalej „kritériá na získanie titulu profesor“) dňa 5.12.2016.
Kritériá sú vypracované v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent alebo profesor v znení neskorších predpisov a v súlade
s platnými Kritériami Akreditačnej komisie používanými pri posudzovaní spôsobilosti
vysokej školy uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Kritériá na získanie titulu docent
Čl. 1
Kvalifikačné predpoklady
1. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 1 zákona), teda akademický titul
doktor filozofie (PhD.) prípadne jeho starší ekvivalent (CSc.) alebo vedecká hodnosť doktor
vied (DrSc.)
2. 5 rokov práce v odbore.
3. Ak ide o habilitačné konanie v klinickom odbore, vyžaduje sa atestácia prvého a druhého
stupňa, alebo atestácia prvého stupňa a atestácia z nadstavbového odboru, resp. úspešne
ukončené špecializačné štúdium v odbore alebo v odbore, vychádzajúceho z daného
spoločného kmeňa, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia .
Čl. 2
Pedagogická činnosť
1. Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie pedagogickej činnosti
počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.

2. Podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie kontinuálnej a komplexnej
pedagogickej činnosti na lekárskych fakultách minimálne posledné 3 roky ku dňu podania
žiadosti v danom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom rozsah
pedagogickej práce musí zodpovedať najmenej 50 % normatívom daného času kontaktnej
výučby odborného asistenta.
3. Náplňou pedagogického pôsobenia v prípade uchádzača o udelenie titulu docent je najmä
vedenie seminárov a cvičení, vedenie a oponovanie diplomových záverečných prác a tvorba
študijných materiálov.
Čl. 3
Publikačná činnosť
1. Autorstvo minimálne 20 vedeckých publikácií in extenso, z toho maximálne 20 % v
recenzovaných zborníkoch, ostatné v recenzovaných časopisoch.
2. Z celkového počtu vedeckých publikácií in extenso sú minimálne 3 v časopisoch s impakt
faktorom (IF) ≥ 0,5 alebo súčet IF publikácií dosahuje kumulatívny IF ≥ 2,5.
3. Uchádzač je prvým autorom minimálne v 10 publikáciách, z toho 2 publikáciách s IF ≥ 0,5.
4. Z celkového počtu vedeckých publikácií in extenso je maximálne 20 % z príbuzného
študijného odboru.
5. Uchádzač je autorom alebo spoluautorom jedných skrípt alebo jedného učebného textu
(pripúšťa sa aj v elektronickej forme), pričom jeho autorstvo musí byť v každej z uvedených
kategórií v rozsahu minimálne 3AH.
6. 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.
7. Splnenie kritéria uvedeného v čl. 3 ods. 5 sa nevyžaduje, ak je uchádzač prvým alebo
posledným autorom minimálne v 10 publikáciách s IF≥0,5. V tomto prípade postačuje
autorstvo alebo spoluautorstvo skrípt alebo učebného textu v rozsahu 1 AH.
8. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba
zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače.

Čl. 4
Grantová činnosť
Uchádzač bol alebo je zodpovedným riešiteľom alebo členom riešiteľského kolektívu
minimálne 1 grantovej úlohy.

Čl. 5.
Ohlasy na publikačnú činnosť
1. Uchádzač má minimálne 15 citácií vedeckých publikácií uchádzača, z toho minimálne 5 je
registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS.
2. 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.
Kritériá na získanie titulu profesor
Čl. 6
Kvalifikačné predpoklady
1. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, teda akademický titul doktor filozofie (PhD.)
prípadne jeho starší ekvivalent (CSc.) alebo vedecká hodnosť doktor vied (DrSc.).
2. Získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" v danom alebo príbuznom odbore,
v ktorom sa vymenúvacie konanie uskutočňuje.
3. 8 rokov práca v odbore.
4. Ak ide o vymenúvacie konanie v klinickom odbore, vyžaduje sa atestácia prvého a druhého
stupňa, alebo atestácia prvého stupňa a atestácia z nadstavbového odboru, resp. úspešne
ukončené špecializačné štúdium v odbore alebo v odbore, vychádzajúceho z daného
spoločného kmeňa, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie.
5. Uchádzač o titul vysokoškolského profesora ovplyvnil vývin daného študijného odboru
vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje
na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy.
6. Uchádzač o titul vysokoškolského profesora je v danom študijnom odbore uznávanou
vedeckou osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárodné uznanie.
Čl. 7
Pedagogická činnosť
1. Minimálnou podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti
počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom
sa má udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore.
2. Podmienkou na udelenie titulu profesor je vykonávanie kontinuálnej a komplexnej
pedagogickej činnosti na lekárskych fakultách v danom alebo príbuznom študijnom odbore
minimálne posledné 3 roky ku dňu podania žiadosti, pričom sa zohľadňuje len doba, počas

ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou v rozsahu najmenej 50 %
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia).
3. Uchádzač o vymenovanie za profesora musí preukázať vedenie pravidelných prednášok
(celosemestrové alebo ucelené bloky) a seminárov, výchovu doktorandov, hodnotenie
študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác,
konzultácie a tvorbu študijnej literatúry.
Čl. 8
Publikačná činnosť
1. Publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných
textov, pričom jeho autorstvo musí byť v každej z uvedených položiek v rozsahu minimálne
3AH.
2. Autorstvo minimálne 40 vedeckých prác in extenso, z toho maximálne 20 % v
recenzovaných zborníkoch, ostatné v recenzovaných časopisoch.
3. Uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom minimálne v 20 publikáciách.
V prípade korešpondujúceho autora musí byť v publikácii jasne uvedené jeho meno ako
korešpondujúceho autora.
4. Z celkového počtu 40 vedeckých prác je uchádzač prvým alebo korešpondujúcim autorom
minimálne piatich výstupov kategórie A (príloha č. 1), pričom minimálne tri práce musia byť
uverejnené v časopisoch s predpísaným impakt faktorom (IF) pre daný študijný odbor
(príloha č. 2).
5. 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.
6. Z celkového počtu vedeckých publikácií in extenso je maximálne 20 % z príbuzného
študijného odboru.
7. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované, teda nie tie, ktoré boli iba
zaslané do tlače, alebo prijaté do tlače.
Čl. 9
Ohlasy na publikačnú činnosť
1. Uchádzač musí mať citácie vedeckých publikácií registrovaných v databáze Web of
Science alebo SCOPUS (príloha č. 2).
2. 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 principiálnych riešiteľov a uvedený
medzi hlavnými autormi publikácie..

Čl. 10
Vedecká škola
Formovanie vedeckej školy uchádzača za profesora sa preukáže najmenej jedným úspešne
ukončeným doktorandom v danom alebo príbuznom študijnom odbore a najmenej jedným
doktorandom po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore, v ktorom sa
uskutočňuje vymenúvacie konanie.
Čl. 11
Grantová činnosť
Uchádzač bol alebo je zodpovedným riešiteľom alebo členom riešiteľského kolektívu
minimálne 2 grantových úloh.
Čl. 12
Preukázanie medzinárodnej úrovne
1. Medzinárodnú úroveň uchádzača potvrdzujú minimálne 2 pozitívne posudky zahraničných
profesorov alebo popredných odborníkov v odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie
konanie. Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich
publikácií v anglickom jazyku. Zahraničných posudzovateľov (minimálne troch) oslovuje
dekan fakulty na návrh garanta príslušného študijného odboru pre habilitačné a vymenúvacie
konania.
2. Posudky zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v odbore podľa čl. 12,
ods. 1 sa nevyžadujú, ak uchádzač plní kritériá podľa čl. 8 ods. 4 a podľa čl. 9 ods. 1 aspoň na
200 % .
Čl. 13
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedeckopedagogického titulu „profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií.
2. Splnenie všetkých kritérií nezakladá právny nárok na získanie vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“.
3. Tieto kritériá boli prerokované vo Vedeckej rade LF UK 23.6.2016, nadobúdajú platnosť
dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 5.12.2016 a
účinnosť dňom schválenie vo VR UK.

4. Na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, ktoré sa začali
decembra 2016 sa vzťahujú doterajšie kritériá.

do 5.

5. Zrušujú sa Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického
titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ LF UK, zo dňa 3.3.2014.

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
predseda VR LF UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
predseda VR UK

Príloha č. 1

Kategória
výstupu

Druh výstupu
Vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách
Štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané
v renomovaných
zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných
zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,5)
Prijatá prihláška patentu v zahraničí

A

Príloha č. 2

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Impakt faktor
vedeckých prác

CHIRURGIA
GYNEKOLÓGIA a PÔRODNÍCTVO
OTORINOLANGOLÓGIA
OFTALMOLÓGIA
ORTOPÉDIA
UROLÓGIA
ZUBNÉ LEKÁRSTVO

> 0,56
> 0,56
> 0,56
> 0,56
> 0,56
> 0,56
> 0,56

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
VNÚTORNÉ CHOROBY
RÖNTGENOLÓGIA A RÁDIOLÓGIA
PEDIATRIA
NEUROLÓGIA
PSYCHIATRIA
DERMATOVENEROLÓGIA
PATOLOGICKÁ ANATÓMIA A
SÚDNE LEKÁRSTVO

> 0,70
> 0,70
> 0,70
> 0,70
>0,70
> 0,70
> 0,70
> 0,70

minimálny počet
citácií registrovaných
vo Web ofScience a SCOPUS
20
20
20
20
20
20
20
30
30
20
30
30
30
30
30

ONKOLÓGIA
TELOVÝCHOVNÉ LEKÁRSTVO
NUKLEÁRNA MEDICÍNA
ANESTÉZIOLÓGIA A RESUSCITÁCIA
FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A
LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA
ANATÓMIA, HISTOLÓGIA A
EMBRYOLÓGIA
NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ
FYZIOLÓGIA
EPIDEMIOLÓGIA
HYGIENA
KLINICKÁ BIOCHÉMIA
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
LEKÁRSKA BIOFYZIKA
LEKÁRSKA, KLINICKÁ A
FARMACEUTICKÁ BIOCHÉMIA

> 0,70
> 0,70
> 0,70
> 0,70

30
30
30
30

> 0,70

30

> 0,91

40

> 0,91
> 0,91
> 0,91
> 0,91
> 0,91
> 0,91

40
40
40
40
40
40

> 0,91

40

