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Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

 
 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU DOCENT 

 

Čl. 1 
Kvalifikačné predpoklady 

 

(1) Akademický titul philosophiae doctor (PhD.) resp. vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), 

alebo doktor vied (DrSc.), 

(2) Minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti v rozsahu minimálne 50 % ustanoveného 

týždenného pracovného času od získania vysokoškolského vzdelania 3. stupňa na vysokej 

škole vo vednom odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné konanie alebo v súvisiacom 

odbore, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a praktických 

cvičení alebo zodpovedajúcich foriem vyučovania. 

 

Čl. 2 

Publikačná činnosť 

 

(1) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 1 kapitoly v monografii v rozsahu minimálne 1 

autorského hárku, 

(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo vysokoškolského skripta resp. vysokoškolských učebných 

textov v rozsahu minimálne 3 autorských hárkov. 

(3) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 20 in extenso pôvodných prác, z ktorých: 

a) minimálne 10 výstupov je evidovaných v databázach Web of Science, Scopus alebo 

Pubmed, 

b) minimálne 5 výstupov je s IF ≥ 0,35, 

c) minimálne v 5 výstupoch je uchádzač prvým autorom. 

 

 

Čl. 3 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Uchádzač má minimálne 30 citácií (bez autocitácií) v zahraničnej a domácej odbornej 

literatúre, z ktorých minimálne 20 je evidovaných v databázach Web of Science, Scopus, 

Ebsco, CiBaMed. 

 



Čl. 4 

Vedecká škola 

 

Vedecká škola uchádzača je reprezentovaná: 

(1) školiteľstvom minimálne 15 absolventských prác (Bc., Mgr.), z toho je minimálne 5 

diplomových prác (Mgr.). 

(2)  školiteľstvom minimálne 1 úspešne ukončeného doktoranda vo funkcii školiteľa 

špecialistu. 

 

Čl. 5 

Grantová činnosť 

 

Uchádzač je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 2 vedecko-výskumných resp. 

vedecko-pedagogických projektov (domáce a zahraničné granty). 

 

Čl. 6 

Prednášková činnosť 

 

(1) Uchádzač sa aktívne zúčastnil na minimálne 20 vedeckých podujatiach, z ktorých 

minimálne 5 vedeckých podujatí je v zahraničí. 

 

 

 

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU PROFESOR 

 

Čl. 7 

Kvalifikačné predpoklady 

 

(1) Akademický titul philosophiae doctor (PhD.) resp. vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.) 

alebo doktor vied (DrSc.) a vedecko-pedagogický titul docent, 

(2) Minimálne 10 rokov pedagogickej činnosti na vysokej škole vo vednom odbore, v ktorom 

sa má udeliť vedecko-pedagogický titul profesor alebo v súvisiacom odbore, 

(3) Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby minimálne 5 rokov od získania vedecko-

pedagogického titulu docent v rozsahu minimálne 50 % ustanoveného týždenného 

pracovného času; na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje iba čas, po ktorý bol 

uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou (vrátane zahraničia), viedol prednášky, 

semináre alebo praktické cvičenia a viedol doktorandov. 

 

 

Čl. 8 

Publikačná činnosť 

 

(1) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 1 monografie v rozsahu minimálne 3 

autorských hárkov, 

(2) Autorstvo alebo spoluautorstvo vysokoškolských skrípt v resp. vysokoškolských učebných 

textov v minimálnom rozsahu 6 autorských hárkov,  

(3) Autorstvo alebo spoluautorstvo minimálne 40 in extenso pôvodných vedeckých publikácií, 

z ktorých: 

a) minimálne 20 výstupov je evidovaných v databázach Current Contents (CC), Web of 

Science, Scopus alebo Pubmed, 



b) minimálne 10 výstupov je v časopisoch s predpísaným impakt faktorom (IF ≥ 0,35), 

c) minimálne v 10 výstupoch je uchádzač prvým autorom 

 

Čl. 9 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Uchádzač má minimálne 50 citácií (bez autocitácií) v zahraničnej a domácej odbornej 

literatúre, z ktorých minimálne 30 je evidovaných v databázach Web of Science, Scopus, 

Ebsco, CiBaMed. 

 

Čl. 10 

Vedecká škola 

 

(1) Vedecká škola uchádzača je reprezentovaná: 

a) školiteľstvom minimálne 20 absolventských prác (Bc., Mgr.), z toho je minimálne 10 

diplomových prác (Mgr.). 

b) školiteľstvom minimálne 2 úspešne ukončených doktorandov, 

(2) uchádzač sa podieľa na rozvoji odboru a doktorandského štúdia ako člen komisie pre 

obhajoby doktorandských dizertačných prác (PhD.) alebo komisií doktorov vied (DrSc.) alebo 

habilitačných a inauguračných komisií. 

 

Čl. 11 

Grantová činnosť 

 

Uchádzač je riešiteľom alebo spoluriešiteľom minimálne 3 vedecko-výskumných resp. 

vedecko-pedagogických projektov (domáce a zahraničné granty), z ktorých minimálne v 1 je 

hlavným riešiteľom. 

 

Čl. 12 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Tieto kritériá boli schválené Vedeckou radou Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU 

v Trnave v procese per rollam hlasovania uskutočneného v dňoch 6.-8.3.2022 

a Vedeckou radou Trnavskej univerzity v Trnave dňa 7.4.2022 uznesením č. 4 – VR TU 

1/2022. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť. 

(2) Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú účinnosť Kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zo dňa 19. marca 

2014. 

(3) Kritériá formulované v tomto dokumente nemožno nahrádzať plnením iných kritérií. 

 

 

 

       prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., v. r.          prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r. 

dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU             rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 



EXTENZÍVNE UKAZOVATELE VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRODUKTIVITY 

UCHÁDZAČA O HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE 

 docent profesor 

Pedagogická činnosť   

Pedagogická prax na VŠ v študijnom programe 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

alebo súvisiacich študijných odboroch 

Po získaní VŠ vzdelania 3. 

stupňa minimálne 5 rokov 
Po získaní titulu docent 

minimálne 5 rokov 

Publikačná činnosť – autorstvo alebo 

spoluautorstvo 
 

 

Kapitola/y v monografiách  (domáce alebo 

zahraničné vydavateľstvá) 
minimum 1 AH  minimum 3 AH  

Kapitola/y vo vysokoškolských učebných textoch 

alebo kapitola/y  vo vysokoškolských skriptách 
minimum 3 AH  minimum 6 AH 

Pôvodné vedecké práce in extenso 20 40 

 z toho v databázach Web of Science, Scopus, 

Pubmed, alebo Current Contents  
10 z toho 5 s IF ≥0,35 20 z toho 10 s IF ≥0,35 

z toho ako prvý autor 5 10 

Citácie a ohlasy   

Citácie a ohlasy v zahraničnej a domácej odbornej 

literatúre 
30 50 

z toho evidovaných v databázach Web of Science, 

Scopus, Ebsco, CiBaMed 
20 30 

Grantová činnosť – vedecko-výskumné resp. 

vedecko-pedagogické projekty 
 

 

Domáce a zahraničné granty (riešiteľ resp. 

spoluriešiteľ)) 
2 3 

z toho ako hlavný riešiteľ - 1 

Prednášková činnosť   

Aktívna účasť na vedeckých podujatiach celkovo 20 30 

z toho vedecké podujatia v zahraničí 5 10 

Vedecká škola   

Školenie bakalárskych (Bc.) a diplomových prác  

(Mgr.) 
15 z toho min. 5 Mgr. 20  z toho min. 10 Mgr. 

Školenie doktorandov (úspešne ukončené PhD. 

štúdium) 
      školiteľ špecialista - 1 minimálne 2 


