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PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF V NITRE  

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRE HABILITAČNÉ KONANIE  

A KONANIE NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

AKTIVITY 
doc. 

 

prof. 

 

I. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 

polovice ustanoveného týždenného pracovného času 3 6 

Pedagogická činnosť na UKF (roky) 1 2 

Časový interval od PhD. – doc./  doc. – prof. (roky)  3 3 

Vedenie záverečných prác Bc., Mgr. (počet) 10 20 

Zavedenie predmetu do študijného programu bakalárskeho, 

magisterského alebo doktorandského štúdia za ostatných 10 rokov 
1 2 

II. VEDECKÁ ŠKOLA 

Počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom študijnom 

odbore 
- 1 

Školenie doktorandov po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom 

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 3 6 

Vedecké monografie (AAA, AAB, ABA, ABB)  1 2 

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

Učebnice pre základné a stredné školy (BCB)   

Odborné a ďalšie knižné práce (BAA, BAB, EAI, CAA, CAB, EAJ)   

III. 2 Publikácie vo vedeckých časopisoch, autorské osvedčenia, 

patenty a objavy  
10 20 

Vedecké a odborné práce evidované v databázach ISI WOK a Scopus 

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

BDN, CDC, CDD a ďalšie) 

1 3 

Vedecké práce evidované v domácich vedeckých časopisoch mimo 

databáz ISI WOK a Scopus (ADF) 
7 10 

Vedecké práce evidované v zahraničných vedeckých časopisoch 

mimo databáz ISI WOK a Scopus (ADE) 
2 5    

Odborné práce evidované v domácich a zahraničných časopisoch 

mimo databáz ISI WOK a Scopus (BDE, BDF, CDF, CEC, CDE, CED  

a ďalšie) 

  

III. 3 Ostatné recenzované publikácie domáce/zahraničné 20 30 

Vedecké práce evidované v domácich publikáciách (ABD, AED, AFB, 

AFD) 
13 17 

Vedecké práce evidované v zahraničných publikáciách (ABC, AEC, 

AFA, AFC) 
3 5 

Odborné práce evidované v domácich a zahraničných publikáciách 

(ACC, ACD, BBA, BBB, BCK, BEE, BEF, CBA, CBB) 
  

III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných  vedeckých 

prác alebo výstupov kategórie A na získanie titulu docent a profesor 
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(podľa kritérií Akreditačnej komisie) 

Vedecké práce  40 

z toho výstupy kategórie A 2 3 

IV. OHLASY NA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ 30 60 

Citácie v publikáciách evidovaných v databázach ISI WOK a Scopus   

Citácie v domácich publikáciách evidovaných mimo databáz ISI WOK 

a Scopus 
  

Citácie v zahraničných publikáciách evidovaných mimo databáz ISI 

WOK a Scopus 
10 20 

Ďalšie ohlasy   

V. KOORDINÁCIA, RESP. RIEŠENIE VÝSKUMNÝCH 

A VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV 
2 4 

Medzinárodné   1 

Celoštátne    

VI. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Expertízna a posudzovateľská činnosť monografií, rigoróznych,  

dizertačných, habilitačných prác a iných vedeckých/odborných prác  
áno áno 

Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých/ odborných 

publikácií (FAI) 
 áno 

Členstvo vo vedeckých výboroch konferencií (resp. vedecký garant)  áno 

Členstvo v domácich a zahraničných redakčných radách vedeckých 

a/alebo odborných publikácií, časopisov 
 áno 

Členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných prác,  

resp. v habilitačných komisiách 
 áno 

Ďalšia vedecká, odborná, umelecká a iná činnosť   

 

Povinnou prílohou žiadosti o začatie habilitačného konania a vymenúvacieho konania za profesora pre 

uchádzača mimo UKF je stanovisko vedeckej rady vysokej školy, resp. fakulty, na ktorej uchádzač pôsobí. 

Príslušná vedecká rada sa vo svojom stanovisku vyjadrí k vedeckému a pedagogickému profilu uchádzača 

a potvrdí jeho bezúhonnosť.  

 
Poznámky: 

1)  V prípade zamestnanca UKF musia byť všetky publikácie zaradené do databázy publikačnej činnosti UKF. 

2)   Vedecká monografia je pôvodná monotematická vedecká práca s vlastným vedeckým prínosom v rozsahu minimálne 3 

autorských hárkov (1 AH – 20 normostrán, 1 normovaná strana = 1800 znakov, 3 AH = 108 000 znakov) a musí byť 

prístupná vo verejnej distribučnej sieti. Do kategórie knižných prác sa zaraďujú iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 

autorské hárky (okrem kategórie BCB). 

3)  Každá vedecká štúdia v zahraničných časopisoch a publikáciách nad stanovený počet môže nahradiť jednu vedeckú štúdiu 

v domácich časopisoch a publikáciách.  

4)  Každá vedecká (resp. odborná) práca evidovaná v databázach ISI WOK a Scopus nad stanovený počet, môže nahradiť jednu 

vedeckú (resp. odbornú) prácu evidovanú mimo ISI WOK a Scopus. 

5)  Pri spoluautorstve prác je potrebné uviesť percentuálny podiel uchádzača na diele a pri knižných prácach aj počet autorských 

hárkov. 

6) Každá citácia evidovaná v databázach ISI WOK a Scopus môže nahradiť jednu citáciu v zahraničných publikáciách 

evidovaných mimo databáz ISI WOK a Scopus. Autocitácie sa vylučujú. 

7)  V prípade zamestnanca UKF musia byť projekty zaradené do databázy projektov UKF. 

8) Umelecká činnosť evidovaná podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 

a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti môže alternovať v habilitačnom konaní maximálne štyri a vo 

vymenúvacom konaní maximálne päť odborných prác evidovaných v domácich a zahraničných publikáciách podľa bodu 

III.3. 

9)  Publikačná činnosť, umelecká činnosť a ohlasy vydané do roku 2012 vrátane musia byť kategorizované v súlade so 

Smernicou č.13/2008-R zo 16.10.2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov (MŠ SR) a publikačná činnosť, umelecká činnosť a ohlasy vydané po roku 2012 musia byť kategorizované 

v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti.  
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10)  Kategória III. 4 je výberom výstupov kategórií III. 1, III. 2 a III. 3  a je vymedzená podľa požiadaviek Akreditačnej komisie. 

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 AK). 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“. Pre oblasť Pedagogické vedy sú v kategórii A stanovené nasledovné druhy výstupov:  

- Vedecké monografie zásadného významu pre oblasť výskumu, vedecké monografie vydané v svetovom jazyku 

v zahraničnom vydavateľstve registrované podľa vyhlášky AAA;  

- Vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp. publikované v časopisoch s IF ≥ 0,14, ktoré napĺňajú kritériá 

karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi;  

- Kapitoly vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť výskumu, resp. vo vedeckých monografiách 

vydaných v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve (minimálny rozsah 1 AH);  

- Kritické preklady textov z cudzích a klasických jazykov s rozsiahlym poznámkovým aparátom, predslovom so zásadným 

vplyvom pre oblasť výskumu;  

- Recenzované vedecké štúdie vo vedeckých zborníkoch zo svetových kongresov venovaných oblastiam výskumu;  

- Medzinárodne uznávaný umelecký výkon, umelecké dielo, vývojová činnosť, športová činnosť v spolupráci so 

zahraničnou inštitúciou s medzinárodným ohlasom.  

 

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na PF UKF v Nitre boli 

vypracované na základe Minimálnych kritérií pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na UKF 

v Nitre schválených uznesením č. 1/11/2014 Vedeckej rady UKF v Nitre a podľa kritérií Akreditačnej komisie na 

minimálne podmienky na získanie titulu profesor stanovených na počty publikovaných vedeckých prác alebo 

výstupov kategórie A. 

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie na PF UKF v Nitre boli schválené uznesením č. 2/2016 Vedeckej rady 

Pedagogickej fakulty UKF v Nitre dňa 10. marca 2016 a uznesením č. 6/5/2016 Vedeckej rady UKF v Nitre  

dňa 14. apríla 2016. 

Minimálne kritériá pre konanie na vymenúvanie profesorov na PF UKF v Nitre boli schválené uznesením č. 6/2014 

Vedeckej rady  Pedagogickej fakulty UKF v Nitre dňa 27. februára 2014 a uznesením č. 8/12/2014 Vedeckej rady 

UKF v Nitre dňa 5. marca 2014 s platnosťou po ukončení komplexnej akreditácie UKF v Nitre.   

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.  

             dekan PF UKF v Nitre 

 

 

 


