
KRITÉRIÁ FAKULTY EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY TU VO ZVOLENE NA VYHODNOTENIE 
SPLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU „DOCENT“ A KRITÉRIÁ NA 

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ZÍSKANIA VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU 
„PROFESOR“ 

 
Kritériá pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov platné pre študijné odbory 4. 3. 4. Všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca a populácií a 4. 3. 2. Environmentálne inžinierstvo Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 

schválené v korešpondenčnom hlasovaní VR FEE v dňoch 2. až 4. apríla 2014  a schválené vo Vedeckej rade TU vo Zvolene 
dňa 15. apríla 2014 sú v súlade:  
 so zákonom č.131/2002 z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  
 s kritériami používanými Akreditačnou komisiou pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov schválenými ministrom školstva dňa 5. apríla 2013,  
 s Vyhláškou MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti uverejnenej v Zbierke zákonov č. 456/2012,  
 s Minimálnymi univerzitnými kritériami pre habilitačné konania a konania pre vymenúvanie profesorov schválenými 

Vedením Technickej univerzity vo Zvolene dňa 6. novembra 2013. 
 
Kritériá sú rozčlenené do štyroch základných skupín ukazovateľov: 
 skupina A: Pedagogická činnosť 
 skupina B: Publikačná činnosť 
 skupina C: Citácie 
 skupina D: Vedecko-výskumná činnosť 
 

A: Pedagogická činnosť doc. prof. 

prax v rokoch 3a 3a 

skriptá a učebné texty (BCI) 1b,c  

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)  1b,c 

výchova bakalárov/diplomantov – ukončených 10/5d 0/10 

výchova doktorandov – ukončených   1  

výchova doktorandov – po dizertačnej skúške    1d 
Vysvetlivky: 

a - vzdelávacia činnosť vysokoškolského učiteľa od získania titulu v treťom stupni štúdia (v prípade žiadosti o habilitačné konanie) a 

od získania titulu docent (v prípade žiadosti o konanie na vymenovanie profesora) najmenej na polovicu ustanoveného 
týždenného pracovného času 

b - autorstvo, resp. spoluautorstvo s minimálnym spoluautorským podielom 3 AH pre každú publikáciu 

c - vysokoškolskú učebnicu je možné nahradiť 2 skriptami a učebnými textami a skriptá a učebné texty je možné nahradiť učebnicou 

s rovnakými požiadavkami ako v písmene b 

d - výchovu bakalárov je možné nahradiť výchovou diplomantov a výchovu doktorandov po dizertačnej skúške je možné nahradiť 

výchovou ukončených doktorandov 

B: Publikačná činnosť doc. prof. 

vedecké monografie (AAA, AAB) 1e 2e 

Absolútne počty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (ADC, ADD), v časopisoch databáz Web of 

Science* a SCOPUS* (ADM, ADN), kapitol vo vedeckých monografiách registrovaných vo Web of Science 
(ABC, ABD), realizovaných, resp. schválených patentov, úžitkových vzorov, dizajnov (AGJ)  

6e,f 12e,f 

Vysvetlivky: 
e - počet výstupov 

f - v prípade habilitačného konania minimálne tretinu výstupov musia tvoriť vedecké práce v časopisoch databázy Web of Science 

s IF  0,47, v prípade vymenovania profesorov je potrebné minimálne 5 takýchto výstupov; v 1/3 výstupov musí byť uchádzač 

uvedený ako 1. autor 
* - každá z vykazovaných vedeckých prác môže byť zaradená iba do jednej z databáz 

C: Citácie doc. prof. 

v publikáciách registrovaných vo Web of Science a SCOPUS (1,2) 5g 10g 

v publikáciách neregistrovaných vo Web of Science a SCOPUS (3,4) 50g,h 100g,h 
Vysvetlivky: 
 g - nie je možné evidovať tzv. autocitácie a semicitácie 

h - citácie nižšie zaradené môžu byť nahradené citáciami vyššie zaradenými 

D: Vedecko-výskumná činnosť doc. prof. 
vedúci vedecko-výskumného projektu (VEGA, APVV, medzinárodný vedecko-výskumný projekt, projekt zo 
štrukturálnych fondov, iný vedecko-výskumný projekt) 

1,5i,j,k 3i,j,k 



Vysvetlivky: 
i - vykonávanie funkcie zástupcu zodpovedného riešiteľa vedecko-výskumného projektu a zodpovedného riešiteľa aktivity vedecko-

výskumného projektu zo štrukturálnych fondov sa zohľadní hodnotou 0,5 

j - vykonávanie funkcie zodpovedného riešiteľa projektu aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a 
interpretačného umenia KEGA sa zohľadní hodnotou 0,5 

k - členstvo v riešiteľskom kolektíve vedecko-výskumného projektu (VEGA, APVV, medzinárodný vedecko-výskumný projekt, projekt 
zo štrukturálnych fondov, iný vedecko-výskumný projekt) sa zohľadní hodnotou 0,25 

 


