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Vykonávacie predpisy
Technickej univerzity vo Zvolene

k vyhláške č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení 
tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov

platné na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO) a jej fakultách pri zvyšovaní 
kvalifikácie vedeckých pracovníkov prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvy-
šovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“) a Vyhlášky ČSAV č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hod-
notení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška“).

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov sa hodnotí troma vedeckými kvali-
fikačnými stupňami. Základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikač-
ný stupeň IIb, získava ju vedecký pracovník udelením vedeckej hodnosti CSc., 
Dr., resp. PhD. Vyššiu tvorivú spôsobilosť vyjadrujú vedecké kvalifikačné stupne 
IIa a I. 

(2) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa priznáva vedeckým pracovníkom, ktorí prak-
ticky preukazujú schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy, a to zásadne no-
vým netradičným spôsobom, hodnotiť spoločenskú použiteľnosť výsledkov rie-
šenia, napomáhať ich využitiu a zverejňovať výsledky riešenia v písomnej forme 
alebo v podobe realizovaných technických a iných prác. 

(3) Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva vedeckým pracovníkom, ktorí vy-
tvorili teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne 
ovplyvňujú pokrok vedy a spoločenskej praxe, zaujímajú vedúce postavenie 
v rozvoji vedného odboru a vychovávajú ďalších tvorivých pracovníkov. 

(4) Návrhy na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I predkladajú vedú-
ci zamestnanci pracoviska, na ktorom je vedecký pracovník zaradený v pracov-
nom pomere. 

(5) Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa spravidla priznáva vedeckému pracovníkovi 
po udelení titulu CSc., Dr., resp. PhD., pokiaľ vyhovuje podmienke uvedenej 
v článku 1 ods. 2 a spĺňa kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stup-
ňov IIa a I. (príloha č. 3).
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(6) Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou 
DrSc. Môže sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je doktor vied, ale len ak dosiah-
ne minimálne dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách pre konanie na 
získanie vedeckej hodnosti DrSc. (príloha č. 3) stanovených Komisiou SAV pre 
posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (ďalej „komisia SKVH“). 

Článok 2
Atestačná komisia

(1) Atestačná komisia TUZVO pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnan-
cov (ďalej len „komisia“) sa riadi vyhláškou a je poradným orgánom rektora. 
Činnosť atestačnej komisie plánuje, organizuje a riadi jej predseda. 

(2) Návrh členov komisie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(ďalej „MŠVVaŠ SR“) predkladá z poverenia rektora prorektor pre vedecko-
výskumnú činnosť. Po schválení zloženia komisie MŠVVaŠ SR menuje rektor 
dekrétom na obdobie 4 rokov jej predsedu, ktorým je prorektor pre vedeckový-
skumnú činnosť a ďalších 12 členov komisie. 

(3) Členmi komisie sú zástupcovia jednotlivých fakúlt, spravidla prodekani pre ve-
deckovýskumnú činnosť a dvaja akademickí zamestnanci navrhnutí dekanom 
každej fakulty.

 Aspoň 4 členovia komisie musia byť doktormi vied, profesormi, alebo vedecký-
mi pracovníkmi s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I. 

(4) Členmi komisie bez hlasovacieho práva sú referentka vedeckovýskumnej čin-
nosti Rektorátu TUZVO, vedúci pracoviska, z ktorého navrhovaný pracovník 
pochádza (ďalej len „navrhovateľ“) a oponent, ktorý vypracoval oponentský po-
sudok. Na zasadnutie komisie sú pozývaní predsedom komisie. 

Článok 3
Začiatok atestačného konania

(1) Písomný návrh spolu s prílohami podľa ods. 2 tohto článku pre ďalšie zvyšova-
nie vedeckej kvalifikácie zamestnanca predloží dekan fakulty alebo vedúci inej 
organizačnej súčasti TUZVO predsedovi komisie, ktorý zabezpečí prerokovanie 
v komisii. Atestačné konanie sa začína podaním návrhu.
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(2) Súčasťou predloženého návrhu je:
a) Žiadosť navrhovateľa na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa  

alebo I.
b) Úvodný list návrhu zaslať elektronicky na adresu veda@tuzvo.sk (príloha  

č. 1).
c) Stručný životopis uchádzača z hľadiska jeho odborného a vedeckého vývoja.
d) Hodnotenie uchádzača, v ktorom sa výstižne uvedú výsledky jeho vedec-

kej činnosti podľa prehľadu vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača  
(vrátane zhodnotenia účasti na výchove ďalších tvorivých odborníkov) a cha-
rakteristika jeho osobnosti.

e) Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedec-
kého kvalifikačného stupňa IIa a I (príloha č. 2). Tento prehľad sa posiela aj 
elektronicky na adresu veda@tuzvo.sk. 

f) Úplný zoznam prác uchádzača rozčlenený podľa prehľadu v zmysle ods. 
2 písm. e) tohto článku,  Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom 
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie ume-
leckej činnosti, ako aj a Organizačnej smernice č. 7/2013 o bibliografickej 
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov 
na Technickej univerzite vo Zvolene. Ku každej publikácii sa uvedie percen-
tuálny podiel uchádzača, impakt faktor časopisu a počet citácií.

g) Úplný zoznam citácií.
h) Dve kópie najkvalitnejších publikácií, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú 

jeho tvorivú spôsobilosť; treba najmä predložiť tie práce, ktoré vznikli od 
udelenia vedeckej hodnosti CSc. resp. PhD. alebo od získania vedeckého 
kvalifikačného stupňa IIa.

i) K návrhom na vedecký kvalifikačný stupeň I predložiť potvrdenie o obhajo-
be doktorskej dizertačnej práce, prípadne potvrdenie komisie SKVH o začatí 
oponentského konania a spracovanú doktorskú dizertačnú prácu. Výnimkou 
sú uchádzači, ktorých vedecká produktivita dosiahne minimálne dvojnáso-
bok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených komisiou SKVH pre 
konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc. Návrh na vedecký kvalifikačný 
stupeň I je potrebné predložiť dvojmo. 

(3) Navrhovateľ predkladá návrh v slovenskom jazyku. 

(4) Navrhovateľ je povinný uviesť, či uchádzač o vedecký kvalifikačný stupeň pra-
cuje v odbore, ktorý sa vyznačuje medzinárodným charakterom alebo je bez 
priamej medzinárodnej väzby. 
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Článok 4
Priebeh atestačného konania

(1) Ak uchádzač nespĺňa kritériá stanovené komisiou SAV (príloha č. 3), alebo návrh 
neobsahuje všetky prílohy uvedené v čl. 3 ods. 2 tejto smernice, vyzve predseda 
komisie navrhovateľa, aby nedostatky odstránil a konanie preruší, najdlhšie však 
na 1 rok. Ak navrhovateľ spolu s uchádzačom v uvedenej lehote nedostatky ne-
odstráni, atestačné konanie sa skončí.

(2) Ak uchádzač spĺňa kritériá stanovené komisiou SAV v počte publikácií a ohla-
sov, komisia posúdi kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu stránku a špecifiká 
príslušného vedného odboru posudzovaného návrhu. Ďalšie aktivity uchádzača 
uvedené v jeho materiáloch komisia vezme do úvahy ako podporné kritériá.

(3) Predseda komisie spolu s dekanom fakulty alebo vedúcim organizačnej súčasti, 
na ktorej navrhovateľ pôsobí, vymenuje oponenta, ktorý je odborník v odbore, 
v ktorom navrhovateľ podáva žiadosť, alebo príbuznom odbore.

(4) Oponent vypracuje písomne do 3 týždňov, najneskôr však 2 dni pred plánova-
ným zasadnutím komisie, oponentský posudok k predloženému návrhu. Posudok 
zašle na emailovú adresu veda@tuzvo.sk a originál posudku s vlastnoručným 
podpisom doručí predsedovi komisie, príp. na referát vedeckovýskumnej čin-
nosti Rektorátu TU. 

(5) Predseda komisie zvoláva zasadnutie minimálne 7 dní pred jeho plánovaným za-
sadnutím. Referentka referátu vedeckovýskumnej činnosti zabezpečí rozposlanie 
pozvánok a základných materiálov všetkým členom komisie. 

(6) Členstvo na zasadnutí komisie je nezastupiteľné. V prípade, že sa člen nemôže 
na zasadnutí zúčastniť, je povinný to bezodkladne oznámiť predsedovi komisie. 
Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov. 

(7) Zasadnutie komisie vedie jej predseda. O priebehu zasadnutia spíše referentka 
vedeckovýskumnej činnosti zápisnicu. 

(8) Na zasadnutí komisie sa uchádzač predstaví členom komisie krátkou prezentá-
ciou a odpovie na otázky oponentského posudku, ako aj na otázky členov komi-
sie. 
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(9) Návrh je prijatý, ak zaň vo verejnom hlasovaní hlasuje nadpolovičná väčšina 
všetkých členov komisie. 

Článok 5
Ukončenie atestačného konania

(1) Referentka vedeckovýskumnej činnosti Rektorátu TU rozpošle zápisnicu zo za-
sadnutia všetkým členom komisie, ako aj uchádzačovi, a to do 7 dní po zasadnutí 
komisie.

(2) Ak komisia schváli návrh, referentka vedeckovýskumnej činnosti Rektorátu TU 
v súlade s aktuálnou výzvou zašle podklady komisii SAV na Úrad Slovenskej 
akadémie vied. 

(3) Komisia SAV rozhodne o priznaní, resp. nepriznaní vedeckých kvalifikačných 
stupňov IIa a I v zmysle zákona, vyhlášky a  schválených kritérií na návrh ko-
misie TUZVO. 

(4) Ak komisia SAV rozhodne o nepriznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa 
a I, ďalší návrh odôvodnený novovzniknutými skutočnosťami a vypracovaný 
podľa čl. 3 ods. 2 tejto smernice možno podať najskôr po uplynutí jedného roka 
od vydania zamietavého rozhodnutia o predchádzajúcom návrhu. Nové skutoč-
nosti treba v návrhu zreteľne vyznačiť. 

(5) Doručením dokladu na TUZVO o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov 
IIa alebo I sa atestačné konanie skončí. 

(6) Atestačný spis s prílohami po skončení atestačného konania archivuje Referát 
pre vedeckovýskumnú činnosť Rektorátu TU. 

Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na otázky touto smernicou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona 
č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšova-
ní kvalifikácie vedeckých pracovníkov v znení neskorších predpisov a vyhlášky  
č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobi-
losti vedeckých pracovníkov o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 
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(2) Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto smernici je možné vykonať len písomnými 
dodatkami podpísanými rektorom TUZVO po ich schválení vo vedení TUZVO.

(3) Neoddeliteľnou súčasťou tejto organizačnej smernice sú:
  Príloha č. 1: Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I. – IIa

Príloha č. 2:  Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie  
 do vedeckého kvalifikačného stupňa

  Príloha č. 3: Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I

(4)  Táto organizačná smernica č. 1/2014 bola schválená vo vedení TUZVO dňa 
  22. 1. 2014 a účinnosť nadobúda dňa 22. 1. 2014. 

 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
  rektor

ROZDEĽOVNÍK: kancelária rektora
 prorektori
 dekani fakúlt
 tajomníci fakúlt
 vedúca ORĽZ
 referát kontroly
 referát právny
 katedry – vedúci katedier
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Príloha č. 1

Ústredný orgán:
Organizácia a jej adresa:

N á v r h
na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I. – IIa*

Meno a priezvisko, rok narodenia:

Tituly a vedecké hodnosti (plným označením a uvedením odboru), miesto a rok ich 
získania:

Vysokoškolské vzdelanie (druh školy, dátum skončenia):

Udelené štátne vyznamenania a ceny:

Prehľad doterajšej praxe (od – do, organizácie, funkcie):

Celkový počet rokov praxe v odbore po skončení štúdia:

Z toho počet rokov výskumnej činnosti:

Terajšie funkčné zaradenie:

Koľko pracovníkov odborne vedie a ich kvalifikácia:

Vyhlasujem že údaje v návrhu sú správne.
(Vlastnoručný podpis navrhovaného):

Návrh bol prerokovaný v atestačnej komisii organizácie dňa:
So záverom:

Dátum:  Pečiatka  Podpis rektora:

Prílohy:  a)  Stručný životopis
 b)  Hodnotenie navrhovaného
 c)  Zoznam prác
 d)  Zoznam citácií
 d)  Publikácie, separáty a iné doklady

*Uvedie sa ten z oboch stupňov, ktorého priznanie sa navrhuje
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Príloha č. 2

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov uchádzača o preradenie
do vedeckého kvalifikačného stupňa a a I.
Meno, priezvisko, tituly uchádzača:
Pracovisko:
Rok ukončenia vysokoškolského štúdia:
Rok udelenia vedeckej hodnosti (akad. Titulu): CSc./PhD.:           DrSc.: 
Vedný odbor:

 Vedný odbor s medzinárodným charakterom  Vedný odbor bez priamej  
  medzinárodnej väzby
(vyznačiť zaškrtnutím x )

Spolu
Od udelenia
CSc./PhD.
preradenia

Za 
posled-
ných

5 rokov

Počet pôvodných vedeckých prác (štúdií) 
uverejnených v karentovaných a/alebo 
impaktovaných časopisoch
Počet pôvodných vedeckých prác 
uverejnených v časopisoch mimo CC 
a v recenzovaných zborníkoch (nie súhrny)
Počet publikovaných vedeckých monografií 
(s minimálnym rozsahom 3AH)

Počet kapitol v knižných publikáciách

Vysokoškolské učebnice a skriptá (počet)

Počet citácií WOS, Scopus

Počet citácií v iných databázach 

Počet ostatných ohlasov
Vedúci medzinárodného výskumného
 Projektu (počet)
Vedúci domáceho výskumného projektu 
(počet)
Počet patentových prihlášok a udelených 
patentov 
Počet realizovaných patentov, nových techno-
lógií, predaných licencií a pod.

Školiteľ skončených ašpirantov/doktorandov 
(počet) 



12

Organizačná smernica č. 1/2014

Príloha č. 3 

Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje 
o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I v zmysle platných ustanovení 
zákona č. 39/1977 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 55/1977 Zb. a komisiou schvále-
ných kritérií na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom po-
mere.

Uchádzač spĺňa kritéria stanovené komisiou v počte publikácií a ohlasov. Ko-
misia posúdi kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu stránku a špecifiká príslušného 
vedného odboru posudzovaného návrhu. Ďalšie aktivity uchádzača uvedené v jeho 
materiáloch komisia vezme do úvahy ako podporné kritériá.

Navrhovateľ je povinný uviesť, či uchádzač o vedecký kvalifikačný stupeň pra-
cuje v odbore, ktorý sa vyznačuje medzinárodným charakterom alebo je bez priamej 
medzinárodnej väzby. Ku každej publikácii uvedie percentuálny podiel uchádza-
ča, impakt faktor časopisu a počet citácií.

Navrhovateľ môže podať žiadosť o priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa 
IIa, ak uchádzač spĺňa stanovené kritéria kedykoľvek po udelení titulu PhD., alebo 
jeho ekvivalentu.

Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou 
DrSc. 

Môže sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je doktor vied, ale len ak dosiahne 
minimálne dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených SKVH 
pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc . 
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Kritériá pre priznávanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa

Prírodné vedy

Matema-
tické vedy

Fyzikálne
vedy Chemické 

vedy
(okrem 

biochémie)

Geologi-
cké vedy

Geogra-
fické 
vedy

Biologické
vedy

biochémia,
molekulárna 

biológia 
genetika, 

mikrobiológia

Astro-
nómia
Astro-
fyzika

Publikácie CC 5 10 10 10 4 1 10
Publikácie mimo CC 5 – – – 10 12 –
Publikácie spolu 10 10 10 10 14 13 10
Citácie WOS, Scopus 10 38 25 38 17 5 40
Citácie iné 10 – – – 13 25 –
Citácie spolu 20 38 25 38 30 30 40

Iné biologické vedy,
lekárske a farmaceutické vedy

A B
Publikácie CC 10 2
Publikácie mimo CC – 10
Publikácie spolu 10 12
Citácie WOS, Scopus 20 10
Citácie iné 15 20
Citácie spolu 35 30

A – vedné oblasti s medzinárodnou väzbou prác uchádzača, prevažne experimentálneho  
charakteru

B –  vedné oblasti bez priamej medzinárodnej väzby prevažne klinického alebo aplikačného 
zamerania

Spoločenské a humanitné vedy 
A B

Monografie alebo VŠ učebnice  – (1) 1
Kapitoly v knihách 2 2
Publikácie CC  6 (4) –
Publikácie mimo CC – 14
Publikácie v časopisoch spolu 6 14
Citácie WOS, Scopus 6 –
Citácie iné 19 30
Citácie spolu 25 30
A – vedné oblasti s medzinárodnou väzbou prác uchádzača. V zátvorke sú uvedené požado- 
 vané počty publikácií, ak je uchádzač autorom monografie.
B – vedné oblasti bez priamej medzinárodnej väzby
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Technické vedy   
Výsledky pre technickú prax  (2)
Publikácie CC 9 (5)
Publikácie mimo CC –
Publikácie spolu 9 (5)
OHLASY
Citácie WOS, Scopus 25 (12)
Citácie iné –
Citácie spolu 25 (12)

V zátvorke sú uvedené požadované počty publikácií a citácií v prípade, že uchádzač je auto-
rom výsledkov pre technickú prax, napr. patent, úžitkový vzor, technická štúdia, akceptovaný 
projekt stavby

Pôdohospodárske vedy (Poľnohospodárske vedy, lesnícke vedy, veterinárske vedy)  
pestovanie lesa
záhradníctvo

Publikácie CC 7 5
Publikácie mimo CC 8 10
Publikácie spolu 15 15
OHLASY
Citácie WOS, Scopus 15 7
Citácie iné 10 18
Citácie spolu 25 25


