
VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČASŤ DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 
 

Kritériá platia pre internú aj externú formu štúdia pre všetky akreditované študijné programy – 

VZ, SP, LVM. Doktorand musí získať stanovený počet kreditov z každej oblasti - A, B, C. 

Kredity za VVČ sa získavajú počas celého obdobia doktorandského štúdia. Pri odovzdaní 

dizertačnej práce musí mať doktorand v systéme MAIS zapísaný plný počet kreditov za VVČ 

podľa odporúčaného študijného programu pre VZ, SP a LVM (Tabuľka 1). Zápis kreditov za 

VVČ do system MAIS je oprávnený realizovať referent pre doktorandské štúdium. 

 
Tabuľka 1: Prehľad minimálneho počtu kreditov za jednotlivé bloky vedecko-výskumnej časti podľa 

odporúčaných študijných plánov doktorandského štúdia: 

  

Sociálna práca 

 

Verejné zdravotníctvo 

Laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 

1.blok – publikačná 
činnosť 

30 kreditov 30 kreditov 30 kreditov 

2. blok – účasť na 

vedeckých podujatiach 
30 kreditov 30 kreditov 30 kreditov 

3. blok - Písomná 

práca k dizertačnej 

skúške a dizertačná 
práca 

 
60 kreditov 

 
30 kreditov 

 
30 kreditov 

SPOLU za VVČ min. 120 kreditov min. 90 kreditov min. 90 kreditov 

 

 

A. Publikačná činnosť – prvý blok jednotiek vedeckej časti študijného programu 

Doktorand môže získať kredity len za publikačnú činnosť realizovanú v priebehu 

doktorandského štúdia. Publikácie musia byť prezentované a uverejnené pod hlavičkou Fakulty 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (viď príloha) a zadané v systéme 

BIREP podľa Interného nariadenia dekana FZaSP k Birep 2016. Akceptované budú aj práce 

prijaté do tlače, ktoré budú publikované v krátkom období po ukončení doktorandského štúdia, 

ktoré študent zdokladujem potvrdením o prijatí publikácie do tlače. Minimálne dve 

publikácie musia byť „fulltextové“ a minimálne jedna práca musí byť charakteru „A“ 

publikácie (platí pre študentov prijatých od AR 2018/2019). Minimálne      v dvoch 

publikáciách musí byť doktorand prvým autorom, pričom jedna z nich musí byť 

„fulltextová“. Splnenie kritérií výstupov sú nevyhnutnou podmienkou pre končiaceho 

doktoranda. 
 

KÓD POPIS Počet 
kreditov 

ZVVČ A1 Publikácie zaradené v kategóriách – AAA, ADC, BDC – 1. autor 30 

ZVVČ A2 Publikácie zaradené v kategóriách – AAA, ADC, BDC - spoluautor 25 

ZVVČ A3 Publikácie zaradené v kategóriách – AAB, ADD – 1. autor 25 

ZVVČ A4 Publikácie zaradené v kategóriách – AAB, ADD - spoluautor 20 

ZVVČ A5 Publikácie zaradené v kategóriách – ABC, BBA, ABA – 1. autor 20 

ZVVČ A6 Publikácie zaradené v kategóriách – ABC, BBA, ABA – spoluautor 19 

ZVVČ A7 Publikácie zaradené v kategóriách – ADN – 1. autor 18 

ZVVČ A8 Publikácie zaradené v kategóriách – ADN - spoluautor 16 

ZVVČ A9 Publikácie zaradené v kategóriách – ADM – 1. autor 15 

ZVVČ A10 Publikácie zaradené v kategóriách – ADM - spoluautor 13 

ZVVČ A11 Publikácie zaradené v kategóriách – ABD, BBB 18 

ZVVČ A12 Publikácie zaradené v kategóriách - ACC 17 

ZVVČ A13 Publikácie zaradené v kategóriách – ACD a ABB 15 

ZVVČ A14 Publikácie zaradené v kategóriách – BCI a BCK 14 

ZVVČ A15 Publikácie zaradené v kategóriách – ADE, BDE – 1. autor 13 

ZVVČ A16 Publikácie zaradené v kategóriách - ADE, BDE – spoluautor 12 

ZVVČ A17 Publikácie zaradené v kategóriách – ADF, BDF – 1.autor 11 

ZVVČ A18 Publikácie zaradené v kategóriách - ADF, BDF – spoluautor 10 



ZVVČ A19 Publikácie zaradené v kategóriách – AEC 10 

ZVVČ A20 Publikácie zaradené v kategóriách – AEG 10 

ZVVČ A21 Publikácie zaradené v kategóriách - AED 9 

ZVVČ A22 Publikácie zaradené v kategóriách – AFC 8 

ZVVČ A23 Publikácie zaradené v kategóriách – AFD 7 

ZVVČ A24 Publikácie zaradené v kategóriách – AFG, BFA – 1. autor 7 

ZVVČ A25 Publikácie zaradené v kategóriách - AFG, BFA – spoluautor 6 

ZVVČ A26 Publikácie zaradené v kategóriách – AFH, BFB – 1.autor 5 

ZVVČ A27 Publikácie zaradené v kategóriách - AFH, BFB – spoluautor 4 

 

B. Účasť na vedeckých/odborných podujatiach, granty a výskumné projekty, študijné 

pobyty/ stáže a citácie – druhý blok jednotiek vedeckej časti študijného programu 

 

Kredity vždy neodrážajú rozsah a kvalitu príslušnej aktivity. Kladie sa dôraz predovšetkým na 

prednáškovú a grantovú činnosť doktoranda, ako to vyplýva z požiadaviek MŠVa SR a kritérií 

akreditačnej komisie. Každá aktivita doktoranda musí byť doložená – pozvánka z konferencie, 

program konferencie, potvrdenie účasti na konferencii, titulná strana grantu s menami 

riešiteľov, doklad o študijnom pobyte, posudok školiteľa bakalárskej práce, výpis s citačnej 

databázy, študijný program a podobne. Dokumentácia sa zakladá do spisu doktoranda. 

 
KÓD POPIS Počet 

kreditov 

ZVVČ B1 Vyžiadaná prednáška na zahraničnom vedeckom/odbornom podujatí 8 

ZVVČ B2 Prednáška na zahraničnom vedeckom/odbornom podujatí 7 

ZVVČ B3 Vyžiadaná prednáška na domácom vedeckom/odbornom podujatí 6 

ZVVČ B4 Prednáška na domácom vedeckom/odbornom podujatí 5 

ZVVČ B5 Poster – zahraničné vedecké/odborné podujatie (AFK) 6 

ZVVČ B6 Poster – domáce vedecké/odborné podujatie (AFL) 4 

ZVVČ B7 Podiel na organizácii zahraničného vedeckého/odborného podujatia 5 

ZVVČ B8 Podiel na organizácii domáceho vedeckého podujatia s medzinárodnou 

účasťou 

3 

ZVVČ B9 Podiel na organizácii domáceho vedeckého/odborného podujatia 2 

ZVVČ B10 Predsedníctvo na zahraničnom vedeckom/odbornom podujatí 2 

ZVVČ B11 Predsedníctvo na domácom vedeckom/odbornom podujatí 1 

ZVVČ B12 Riešený zahraničný grant/projekt – zodpovedný riešiteľ 15 

ZVVČ B13 Riešený zahraničný grant/projekt – spoluriešiteľ 10 

ZVVČ B14 Riešený domáci grant/projekt – zodpovedný riešiteľ 10 

ZVVČ B15 Riešený domáci grant/projekt – spoluriešiteľ 6 

ZVVČ B16 Podaný zahraničný grant/projekt – zodpovedný riešiteľ 5 

ZVVČ B17 Podaný zahraničný grant/projekt – spoluriešiteľ 4 

ZVVČ B18 Podaný domáci grant/projekt – zodpovedný riešiteľ 4 

ZVVČ B19 Podaný domáci grant/projekt – spoluriešiteľ 3 

ZVVČ B20 Zahraničný študijný pobyt/stáž > 1.mesiac 7 

ZVVČ B21 Zahraničný študijný pobyt/stáž - 1.mesiac a menej dní 5 

ZVVČ B22 Domáci študijný pobyt/stáž 2 

ZVVČ B23 Citácie – zahraničné SCI/WOS, SCOPUS – kredity za 1 citáciu 20 

ZVVČ B24 Citácie – zahraničné - kredity za 1 citáciu 3 

ZVVČ B25 Citácie – domáce - kredity za 1 citáciu 2 

ZVVČ B26 Podaný vedecký zahraničný projekt 8 

ZVVČ B27 Podaný vedecký domáci projekt 6 

ZVVČ B28 Riešenie vedeckého zahraničného projektu 30 

ZVVČ B29 Riešenie vedeckého domáceho projektu 25 



C. Písomná práca k dizertačnej skúške a dizertačná práca – tretí blok jednotiek vedeckej 

časti študijného programu 
 

KÓD  POPIS Kredity 

ZVVČ C VZ Verejné zdravotníctvo Vypracovanie teoretickej minimovej časti 

dizertačnej práce + dizertačná práca 

30 

ZVVČ C SP1 Sociálna práca Obhajoba teoretickej časti minimovej 
dizeratačnej práce výskumného projektu a 
súboru predmetov 

30 

ZVVČ C SP2 Dizertačná práca s obhajobou 30 

ZVVČ C LVM1 Laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve 

Obhajoba minimovej časti dizertačnej práce 10 

ZVVČ C LVM2 Vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce 10 

ZVVČ C LVM3 
 

Vyšetrovacie metódy v laboratórnej medicíne 10 

 

Kritériá VVČ schválené Vedeckou radou FZaSP TU platia od akademického roka 2014/2015 

pre denných aj externých doktorandov. Úprava kreditov shcválená Vedeckou radou FZaSP 

20.11. 2019. Ustanovenie povinnosti publikačného výstupu v kategórii “A” pre končiaceho 

doktoranda je zakotvené v študijnom poriadku TU čl. 16, bod 15, platné od 1.9. 2018. 

Doktorandi, ktorí získali kredity za VVČ podľa starých kritérií, ich prehodnotia a doplnia podľa 

nových kritérií v spolupráci so školiteľom, vedúcim katedry alebo prodekanom pre študijné 

záležitosti.   

 

V Trnave dňa: 21.11. 2019 doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD.  

prodekan pre študijné záležitosti a rigorózne konanie 

 

 
 

Príloha č.1: Príklad uvádzania pracovísk autora publikácie: 

 

HLA-DR,DQ antigény pri oligoartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritíde 

V. Bošák
1,2

, D. Kozáková
1
, E. Košková

1
, F. Mateička

2 

1Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, Slovensko 
2Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko 


