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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava  
                                                                                                                     

                  V Bratislave 06. 02. 2014 
                                                                                                                                     Číslo: 3/2014 – SR  

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo „univerzita“) 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 (ďalej len „zákon“) v snahe zabezpečiť súlad 
s požiadavkami Akreditačnej komisie vlády SR a tiež bezproblémový postup v nadväznosti na 
§ 30 ods. 1 písm. e) zákona, po schválení vo Vedeckej rade Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave dňa 11. decembra 2013  
 

v y d á v a 
 

nasledovnú smernicu rektora 
 

Rámec pre stanovenie kritérií 
na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave: 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Smernica rektora „Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie 
profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) určuje 
rámec pre stanovenie kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-
pedagogického titulu „docent“ (v ďalšom skrátene „kritériá na získanie titulu docent“) 
a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
titulu „profesor“ (v ďalšom skrátene „kritériá na získanie titulu profesor“). 

 
2) Cieľom smernice je vymedziť rámec, z ktorého budú vychádzať vedecké rady fakúlt STU 

pri formulácii, prerokúvaní a predkladaní svojich minimálnych kritérií v jednotlivých 
študijných odboroch Vedeckej rade STU (ďalej tiež „VR STU“) v zmysle § 30 ods. 1 písm. 
e) zákona a zabezpečenie koncíznosti a vyváženosti medzi súčasťami STU. 

 
3) Vedecké rady fakúlt STU stanovia, prerokujú a predložia minimálne kritériá na získanie 

titulu docent a profesor špecificky pre jednotlivé študijné odbory1. V prípadoch, keď sa 

                                                      
1
 Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 v znení rozhodnutí Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. CD-2004-8230/16162-1:071 zo dňa 25.5.2004, č. CD-2004-18121/37230-1:071 zo dňa 22.11.2004, 
č. CD-2005-5540/8653-1:071 zo dňa 22.3.2005, č. CD-2005-48170/7233-1:sekr zo dňa 15.4.2005, č. CD-2005-
17288/21643-1:071 zo dňa 5.9.2005, č. CD-2005-25390/39673-1:071 zo dňa 15.12.2005, č. CD-2005-
17288/21643-2:071 zo dňa 12.1.2006, č. CD-2006-944/1965-1:sekr zo dňa 24.1.2006, č. CD-2006-5365/11816-
1:071 zo dňa 3.4.2006, č. CD-2006-15409/36456-1:071 zo dňa 20.10.2006, č. CD-2006-18460/43007-1:071 zo 
dňa 7.12.2006, č. CD-2007-5385/10814-1:071 zo dňa 20.3.2007 a č. CD-2007-10697/22155-1:071 zo dňa 
4.6.2007, č. CD-2008-22373/47400-1:071 zo dňa 11.2.2009 

http://www.education.gov.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/SSOSR/09_02_11-Sustava_SO_SR.xls
http://www.education.gov.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/SSOSR/09_02_11-Sustava_SO_SR.xls
http://www.akredkom.sk/isac/public/legislativa/igr_doc_20023012_2_SUSTAVA_STUDIJNYCH_ODBOROV_20040525.xls
http://www.akredkom.sk/isac/public/legislativa/SUSTAVA_STUDIJNYCH_ODBOROV_20050905.xls
http://www.akredkom.sk/isac/public/legislativa/SUSTAVA_STUDIJNYCH_ODBOROV_20050905.xls
http://www.minedu.sk/VS/OVV/DOCOVV/20060227_sustava_studijnych_odborov.xls
http://www.akredkom.sk/isac/public/legislativa/Sustava_studijnych_odborov_z_20.10.2006.xls
http://www.akredkom.sk/isac/public/legislativa/Sustava_studijnych_odborov_SR_z_4.6.2007.xls
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na STU uskutočňujú habilitačné a vymenúvacie konania v danom študijnom odbore na 
dvoch alebo viacerých súčastiach STU, použijú sa jednotné minimálne kritéria pre všetky 
súčasti STU. 

 
4) Splnenie minimálnych kritérií schválených VR STU je nutnou, nie však postačujúcou 

podmienkou na získanie titulu. 
 
 

Článok 2 
Všeobecné požiadavky 

 
1) V zmysle § 76 ods. 3 zákona je podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu 

„docent“  
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (§ 54 ods. 1 zákona) 
b) vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania. 

 
2) V zmysle § 76 ods. 5 zákona je podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a úspešné 
absolvovanie vymenovacieho konania.  

 
 

Článok 3 
Požiadavky na rozsah  

pedagogických aktivít uchádzača 
 
1) Minimálnou požiadavkou na rozsah pedagogického pôsobenia uchádzača na získanie 

titulu „docent“ sú tri roky pedagogickej činnosti od získania vysokoškolského vzdelania 
tretieho stupňa na vysokej škole v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia. 
 

2) Minimálnou požiadavkou na rozsah pedagogického pôsobenia uchádzača na získanie 
titulu „profesor“ sú tri roky pedagogickej činnosti od získania titulu docent na vysokej 
škole v odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenovacie konania. 

 
3) Minimálnou požiadavkou na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor je aj 

publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo 
učebných textov. 

 
Článok 4 

Požiadavky na rozsah  
vedeckej alebo umeleckej práce uchádzača 

 
1) Minimálne požiadavky na rozsah vedeckej alebo umeleckej práce uchádzača v odboroch, 

v rámci ktorých sa na STU uskutočňujú študijné programy v prvom, druhom alebo 
treťom stupni vysokoškolského štúdia, vychádzajú z požiadaviek Akreditačnej komisie SR 
(ďalej tiež „AK SR“) na získanie titulu profesor, stanovujú sa v počtoch výstupov 
príslušnej kategórie v nasledovnom členení: 
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a) celkový rozsah vykonávania výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti 

v príslušnom študijnom odbore dokumentuje sa minimálnym počtom výstupov spolu 
v kategóriách A, B alebo C2 (ich konkrétny celkový počet pre príslušný študijný odbor 
navrhne vedecká rada fakulty v súlade s požiadavkami AK SR); a z toho  

b) rozsah špičkových medzinárodných výstupov kategórie A2 (ich konkrétny počet pre 
príslušný študijný odbor navrhne vedecká rada fakulty v súlade s požiadavkami AK 
SR). 

 
2) Na stanovenie požiadaviek na habilitačné konanie v príslušných študijných odboroch 

sa primerane stanovia minimálne kritériá tak, aby svojimi požiadavkami zodpovedali 
úrovni vedy alebo  umenia v danej oblasti v rozsahu minimálne 1/3 požiadaviek na 
získanie titulu profesor. 

 
 

Článok 5 
Požiadavky na rozsah citačnej odozvy a ohlasov  

vedeckej alebo umeleckej práce uchádzača 
 
Požiadavky na minimálny rozsah citačnej odozvy a ohlasov vedeckej alebo umeleckej práce 
uchádzača sa uvádzajú počtom ohlasov na výstupy príslušnej kategórie v nasledovnom 
členení: 
 
1) celkový počet evidovaných citácií alebo ohlasov,  

z toho (okrem umeleckých odborov) 
2) počet citácií na vedecké práce registrovaných v databázach WOS a SCOPUS (okrem 

umeleckých odborov). 
 

 
Článok 6 

Vedecká škola uchádzača 
 

Minimálnou formálnou požiadavkou na preukázanie vedeckej školy uchádzača za profesora 
je vyškolenie aspoň dvoch doktorandov alebo vyškolenie aspoň jedného doktoranda a 
školenie aspoň jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom alebo 
príbuznom odbore. Uchádzači o získanie titulu docent vedeckú školu nepreukazujú. 
 

 
Článok 7 

Spôsob preukazovania bibliometrických ukazovateľov  
vedeckej a umeleckej výkonnosti a ohlasov 

 
1) Za rozhodujúce sa považujú výstupy uchádzača v konkrétnom študijnom odbore, 

v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie o udelenie titulu docent alebo vymenovacie 

                                                      
2
 V súlade s Kritériami Akreditačnej komisie SR používanými pri posudzovaní spôsobilosti  vysokej školy 

uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvania profesorov (MŠVVaŠ SR č. 2013-397/15789-9-071 
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konanie. Rozhodujúci je aktuálny stav k termínu podania žiadosti uchádzačom, 
akceptujú sa iba výstupy, ktoré už boli publikované,  prípadne prijaté do tlače (čiže nie 
tie, ktoré boli zaslané do tlače). 

 
2) Uchádzač o habilitačné konanie alebo vymenovacie konanie dokladuje : 

a) zoznam publikácií a iných výstupov v súlade s bibliografickou kategorizáciou podľa 
Smernice rektora č. 13/2013-SR „Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ (ďalej len „smernica rektora číslo 13/2013-SR“) a vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 456/2012 
Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 
evidencie umeleckej činnosti, 

b) prehľad účasti uchádzača na riešení výskumných projektov (v danom odbore), kde 
bol hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom, 

c) zoznam ohlasov na publikované práce uchádzača v súlade so smernicou rektora č. 
13/2013-SR. 

 
3) Údaje podľa bodu 2 tohto článku uchádzač uvádza v prílohe k žiadosti o začatie konania 

(Zoznam vedeckej alebo  umeleckej produktivity a jej ohlasov). Pri hodnotení sa 
uvádzajú najvýznamnejšie bibliografické kategórie uchádzača v nižšie uvedenom poradí 
(uchádzač pritom vyznačí v zozname zaradenie jednotlivých výstupov do príslušnej 
kategórie podľa požiadaviek AK SR) : 

 
a) vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty,  
b) výstupy kategórie A, 
c) výstupy kategórie B a C, 
d) zoznam riešených výskumných alebo umeleckých projektov s vyznačením pozície 

zodpovedného riešiteľa, 
e) citácie evidované v SCI – WOS a SCOPUS (okrem umeleckých odborov), 
f) ostatné ohlasy. 

 
Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1) Konkrétne požiadavky na uchádzačov o habilitačné a vymenovacie konania v príslušných 
odboroch navrhujú fakulty univerzity formou „minimálnych kritérií na habilitačné 
a vymenovacie konania“ podľa Prílohy k tejto smernici a v súlade so zákonom ich 
vedecké rady fakúlt STU prerokúvajú a predkladajú na schválenie Vedeckej rade STU. 

 
2) Minimálne kritériá fakúlt  STU sa stávajú platnými až po schválení vo Vedeckej rade STU 

a účinnými dňom, ktorý bude určený rozhodnutím Vedeckej rady STU. 
 
3) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len číslovanými, 

rektorom podpísanými dodatkami k nej, vydanými po ich schválení vo Vedeckej rade 
STU. 
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4) Táto smernica bola schválená Vedeckou radou STU dňa 11. 12. 2013, ktorým dňom 
nadobudla platnosť.  

 
5) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 10. február 2014. 

 
 
 
 
       

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 3 
             rektor  

                                                      
3
 Originál podpísanej Smernice rektora číslo 3/2014-SR “Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov 

a vymenovanie profesorov na STU“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu STU. 



 

7 
 

 
Príloha k smernici rektora číslo 3/2014-SR  

Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave: 

  
 

Minimálne kritériá 
 na habilitačné alebo vymenovacie konanie na XXF STU  

 
Odbory: XXXXX 

Prerokované vo VR XXF STU xx. xx 2014 
Schválené vo VR STU xx. xx. 2014 

 
 

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty Skutočné 

Prof. Doc. 

I. Pedagogická aktivita 
1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť 

 
2) Vysokoškolská učebnica 

alebo 
3) Skriptá alebo učebný text 
 

 
3roky po doc. 

 

 
3 roky po PhD.  

 

 

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá 
umelecká aktivita 

1) Výstupy kategórie A, B alebo C spolu  
z toho 

2) Výstupy kategórie A  
 

 
 

  

III: Ohlasy na publikačnú alebo umeleckú 
aktivitu 

1) Citácie alebo umelecké ohlasy spolu  
z toho 

2) Citácie registrované vo WOS 
a SCOPUS (okrem umeleckých 
odborov) 

 

 
  

   

IV. Vedecká škola 
1) Ukončenie výchovy doktorandov 

(skončený / po dizertačnej skúške) 
2) Riešiteľ /vedúci výskumného projektu  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


