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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava   

                                                                                                                      

                           V Bratislave dd. mm. 2021  

                                                                                                                                  Číslo: nn/2021 – 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 o vysokých školách“), 

s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania 

a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“),  

v snahe zabezpečiť súlad so Štandardami pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov Slovenskej akreditačnej komisie pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a v snahe zabezpečiť 

jednotný postup v nadväznosti na § 30 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách, po 

schválení vo Vedeckej rade Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa   ....... 2021 

  

v y d á v a  

  

nasledovnú smernicu rektora  

  

Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na  získanie 

titulu docent a profesor  

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

  

  

Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

  

1. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) zverejnila Štandardy pre 

habilitačné konanie a inauguračné konania (ďalej len „štandardy“), ktorými definuje 

súbor požiadaviek, ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie habilitačného 

konania a inauguračného konania na vysokých školách v Slovenskej republike.  

 

2. Štandardy vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov, ktorými sú zákon č. 269/2018 

Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“), zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o 

postupe získavania vedeckopedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor (ďalej len „vyhláška o habilitáciách a inauguráciách“), vyhláška MŠVVŠ 

SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej republike, vyhláška 

MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia 

vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované 
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povolania s koordináciou vzdelania, a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

 

3. SAAVŠ zverejnila Metodiku na vyhodnocovanie štandardov, ktorá obsahuje súbor 

postupov, kritérií a ukazovateľov prostredníctvom ktorých SAAVŠ vyhodnocuje plnenie 

štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie.  

 

4. SAAVŠ zverejnila Metodiku hodnotenia tvorivých činností, ktorá obsahuje súbor 

postupov, kritérií a ukazovateľov prostredníctvom ktorých SAAVŠ vyhodnocuje úroveň 

tvorivých činností vysokej školy. 

 

5. Smernica určuje minimálne kritériá STU na vyhodnotenie splnenia podmienok na 

získanie vedeckopedagogického 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“). Splnenie minimálnych kritérií schválených Vedeckou radou STU je nutnou, 

nie však postačujúcou podmienkou na získanie titulu. Od uchádzača sa vyžaduje aj 

plnenie ďalších doplňujúcich kritérií v primeranom rozsahu a kvalite. Doplňujúce kritériá 

schvaľujú vedecké rady fakúlt s cieľom zohľadniť špecifiká príslušných odborov HaI 

konaní.  

 

6. Minimálne kritériá určené touto smernicou vyžadujú od uchádzačov o získanie titulu 

docent alebo profesor rovnakú alebo vyššiu úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania 

ich vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti, aká bola úroveň rozsahu, intenzity, 

kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti vyžadovaná smernicou 

č. 3/2014-SR „Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie 

profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“.  

 

7. V prípadoch, keď sa na STU uskutočňujú habilitačné a vymenúvacie konania v danom 

odbore HaI konania na dvoch alebo viacerých súčastiach STU, použijú sa minimálne 

kritéria platné pre daný odbor HaI konania na všetkých súčastiach STU.  

 

8. Preukázaný akademický podvod (čl. 27 metodiky SAAVŠ1)  uchádzača je dôvodom na 

neudelenie titulu docent alebo neudelenie titulu profesor. 

 

 

  

                                                      
1
 Metodika na vyhodnocovanie štandardov, SAAVŠ, https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-

na-vyhodnocovanie-standardov.pdf?x74963, 10/2020. 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-standardov.pdf?x74963
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-standardov.pdf?x74963
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Článok 2  

Kritériá na splnenie podmienok na získanie  

titulu docent  

 

1. Minimálnou požiadavkou na získanie titulu „docent“ je získanie vysokoškolského 

vzdelania tretieho stupňa a aktuálne pedagogické pôsobenie uchádzača na vysokej škole 

v študijných programoch uskutočňovaných v študijnom odbore2, ku ktorému je odbor 

HaI konania priradený a vedecké alebo umelecké pôsobenie v príslušnom odbore HaI 

konania, v rozsahu najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho 

stupňa.  

 

2. Minimálnou požiadavkou v oblasti vzdelávania je vedenie prednášok z vybraných kapitol, 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, 

tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, zabezpečovanie exkurzií 

a odborných praxí študentov a pod. v rozsahu uvedenom v prílohe tohto predpisu pre 

príslušný odbor HaI konania. 

 

3. Minimálnou požiadavkou v oblasti tvorivých činností je aktívna účasť uchádzača na 

výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie 

jej výsledkov v podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých 

výkonov alebo iných výstupov tvorivej činnosti v rozsahu, štruktúre, intenzite a miere 

autorského vkladu uvedenom v prílohe tohto predpisu pre príslušný odbor HaI konania.   

 

4. Uchádzač preukáže, že je uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo 

umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore HaI, najmä ohlasmi 

na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy 

tvorivej činnosti v počte a štruktúre uvedenej v prílohe tohto predpisu pre príslušný 

odbor HaI konania. Autocitácie (čl. 27 metodiky SAAVŠ1) sa vylučujú. 

 

 

Článok 3  

Kritériá na splnenie podmienok na získanie  

titulu profesor  

 

1. Minimálnou požiadavkou na získanie titulu „profesor“ je získanie titulu docent a súčasne 

aktuálne pedagogické pôsobenie na vysokej škole v študijných programoch 

uskutočňovaných v študijnom odbore, ku ktorému je odbor HaI konania priradený a 

vedecké alebo umelecké pôsobenie v príslušnom odbore HaI konania, v rozsahu 

najmenej troch rokov od získania titulu docent.  

 

                                                      
2 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave 
študijných odborov Slovenskej republiky. 
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2. Minimálnou požiadavkou v oblasti vzdelávania je vedenie prednášok, seminárov 

a cvičení, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie 

a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov a pod. v rozsahu 

uvedenom v prílohe tohto predpisu pre príslušný odbor HaI konania. 

 

3. Minimálnou požiadavkou v oblasti tvorivých činností je vedenie výskumných alebo 

umeleckých tímov, organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, 

uskutočňovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska 

a zverejňovanie jej výsledkov v podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov 

alebo umeleckých výkonov alebo iných výstupov tvorivej činnosti v rozsahu, štruktúre, 

intenzite a miere autorského vkladu uvedenom v prílohe tohto predpisu pre príslušný 

odbor HaI konania.  

 

4. Uchádzač preukáže, že ovplyvnil vývoj príslušného odboru HaI konania vytvorením 

vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, 

ktorá nadväzuje na výstupy jeho tvorivej činnosti, najmä tým, že vyškolil aspoň jedného 

úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej 

skúške v študijnom odbore, ku ktorému je príslušný odbor HaI konania priradený.  

 

5. Uchádzač preukáže, že v príslušnom odbore HaI konania je uznávanou vedeckou 

osobnosťou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela 

alebo umelecké výkony dosiahli medzinárodné uznanie, najmä ohlasmi na publikované 

vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti 

v počte a štruktúre uvedenej v prílohe tohto predpisu pre príslušný odbor HaI konania. 

Autocitácie sa vylučujú (čl. 27 metodiky SAAVŠ1). 

 

6. Uchádzač predloží písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov aspoň 

z troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky preukazujúce, že uchádzač spĺňa 

požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.   

 

 

Článok 4  

Obsah a štruktúra podkladov predkladaných uchádzačom  

  

1) Za rozhodujúce sa považujú výstupy uchádzača v príslušnom odbore prípadne 

v súvisiacom odbore HaI konania. Rozhodujúci je aktuálny stav k termínu podania 

žiadosti uchádzačom. Akceptujú sa iba výstupy, ktoré už boli publikované alebo podľa 

vyjadrenia vydavateľa sú po úspešnom recenznom konaní pripravené 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. 8/2013-SR „Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a 

centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave“ (ďalej len „smernica rektora číslo 8/2013-SR“) a vyhlášky 
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Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 456/2012 Z. 

z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti (CREUČ); uchádzač, ktorý nemá evidované publikácie 

a iné výstupy v CREPČ alebo CREUČ predloží ich úplný zoznam v štruktúre podľa ods. 

3 a 4 tohto článku,    

b) zoznam ohlasov na publikované práce uchádzača v súlade so smernicou rektora č. 

8/2013-SR.  

c) prehľad výskumných projektov obsahom a tematicky súvisiacich s obsahom odboru 

HaI konania, kde bol uchádzač hlavným riešiteľom a spoluriešiteľom,  

d) zoznam absolventov s úspešne obhájenými záverečnými prácami v študijných 

programoch uskutočňovaných v študijnom odbore ku ktorému je príslušný odbor 

HaI konania priradený, 

e) zoznam doktorandov s vyznačením úspešne ukončených (len v prípade žiadosti 

o začatie inauguračného konania), 

f) referencie zahraničných odborníkov (len v prípade žiadosti o začatie inauguračného 

konania). 

  

3) Údaje podľa bodu 2 písm. a) až c) tohto článku uchádzač uvádza v prílohe k žiadosti o 

začatie konania (Zoznam výstupov tvorivej činnosti a jej ohlasov) v poradí:  

a) vysokoškolské učebnice, skriptá a učebné texty (príloha časť I),   

b) výstupy kategórie A+, A, A- a B (príloha časť II),  

c) ohlasy a citácie (príloha časť III),  

d) zoznam riešených výskumných alebo umeleckých projektov s vyznačením pozície 

zodpovedného riešiteľa (príloha časť IV), 

e) ostatné výstupy, ohlasy, aktivity a ocenenia (príloha časť V). 

Uchádzač vyznačí v zozname zaradenie jednotlivých výstupov do príslušnej kategórie. 

Oprávnenosť zaradenia výstupov uvádzaných uchádzačom v bodoch a) až c) fakulta 

preverí ich porovnaním s evidenciou vedenou v CREPČ a CREUČ. Zaradenie záznamov do 

kategórií uchádzačom, ktorý nemá evidované záznamy v CREPČ a CREUČ posúdi vedecká 

rada fakulty.  

  

4) Pri posudzovaní výstupov uchádzača podľa čl. 3 vedecká rada fakulty primerane zohľadní 

osobitosti hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa skupín odborov uvedené v 

čl. 23 a 24 metodiky SAAVŠ1.  

 

Článok 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1) Konkrétne požiadavky na uchádzačov o HaI konania v príslušných odboroch určujú 

fakulty formou „kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor“ 

v štruktúre „minimálne kritériá (príloha časti I, II, III, IV)“ a doplňujúce kritériá (časť V).  
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2) Doplňujúce kritériá určené vedeckou radou fakulty umožňujú komplexné posúdenie 

vedecko-pedagogický profil uchádzača v činnostiach, ktoré nie sú zahrnuté 

v minimálnych kritériách (napr. účasť na vedeckých konferenciách, členstvá v 

redakčných radách, členstvá v profesijných organizáciách, členstvá v komisiách na 

obhajoby,  prípadne ďalšie ukazovatele). 

  

3) Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor, predkladané 

fakultami  STU, sa stávajú platnými až po ich prerokovaní v Rade pre vnútorný systém 

kvality STU a schválení vo Vedeckej rade STU a účinnými dňom, ktorý bude určený 

rozhodnutím Vedeckej rady STU.  

  

4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len číslovanými, 

rektorom podpísanými dodatkami k nej, vydanými po ich schválení vo Vedeckej rade 

STU.  

   

5) Táto smernica bola schválená Vedeckou radou STU dňa dd. mm. 2021, ktorým dňom 

nadobudla platnosť.   

  

6) Táto smernica nadobúda účinnosť dňom dd. mm. 2021.  

 

7) Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší platnosť smernice č. 3/2014-SR „Rámec 

pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave“. 

            

 

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 2 

rektor  

                                                      
2
 Tento dokument je podpísaný elektronicky. 
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Príloha k smernici rektora číslo nn/2021-SR   

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor  

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  

  

Odbor habilitačného a inauguračného konania: NÁZOV ODBORU  

Prerokované vo VR XXF STU dd. mm. 2021  

Schválené vo VR STU dd. mm. 2021  

   

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty  Skutočné  

Prof.  Doc.  

I. Pedagogická aktivita  

1) Kontinuálna vzdelávacia činnosť   

2) Vysokoškolská učebnica  

alebo  

učebný text (skriptá) 

3) Záverečné práce 1. a 2. stupňa 

(obhájené) 

  

3 roky po doc.  

1  

 

2 

 

  

3 roky po PhD.   

 - 

 

1 

 

  

II. Vedeckovýskumná alebo tvorivá 
umelecká aktivita*) 

Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B  
z toho  

výstupy v kategóriách A+ a A**): 

  

 

  

    

III: Ohlasy na publikačnú alebo umeleckú 
aktivitu*)  

1) Citácie alebo umelecké ohlasy 
spolu z toho:  

2) Citácie registrované vo WoS alebo 
SCOPUS (okrem umeleckých 
odborov): 

  

   

     

IV. Vedecká škola  

1) Výchova doktorandov  

(skončený / po dizertačnej skúške): 

2) Riešiteľ / vedúci výskumného 

projektu:   

  

2  

1/1 

 

/ 

  

- 

- 

 

/  

  

V. Doplňujúce kritériá***)    

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov.   
**) Pre skupinu umeleckých odborov podľa čl. 23, ods. 9 Metodiky na vyhodnocovanie 

štandardov, SAAVŠ, je možné výstupy uvádzané v čl.4, ods. 3, písm. b) nahradiť výstupmi 

evidovanými v CREUČ v kategórii Z – závažné umelecké dielo v zahraničí.   
***) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt ohľadom na špecifiká odboru HaI konania. 


