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Usmernenie a kritériá FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko- 
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ a na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo 
umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“ 

V súlade s § 12 ods. 1 písm. e zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov schválila Vedecká rada KU priložené kritériá dňa 18. júna 2014. 

 
 

A) Usmernenie ku kritériám FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko- 
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „DOCENT“ 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ je: 
 
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 

 
b) vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania, 

 
c) písomný súhlas uchádzača so zverejnením a sprístupnením habilitačnej práce verejnosti po dobu jej 

uchovania bez nároku na honorár, okrem prípadov v zmysle § 63 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

 
2. Vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore udelí vysoká 

škola uchádzačovi, ktorý zároveň: 
 
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej 

škole, 
 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké dielo alebo svojimi 
umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v danom študijnom odbore ucelené umelecké dielo, 

 
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch alebo uznávanou 

umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch. 
 

Čl. 2 
Pedagogické aktivity 

 
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov: 
 

a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore na vysokej škole 
a dosiahnuté výsledky v tejto činnosti v zmysle  §75 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov, 
 

b) náplňou pedagogických aktivít je najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov 
a cvičení, vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 
vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie a skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych 
študijných programoch a to v odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia.  
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2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov:  
 

uchádzač o vedecko-pedagogický titul „docent“ musí preukázať kontaktnú a kontinuálnu výučbu 
v rozsahu aspoň 6 hodín týždenne v období najmenej 5 rokov od získania titulu PhD. 

 
Čl. 2 

Vedecký výskum a publikačná činnosť 
 

1. Vedecký výskum a publikačná činnosť sa preukazuje predovšetkým: 

publikáciami a inými výstupmi v zmysle § 1 ods. 2 písm. f) vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 v znení vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor.  

2. Zoznam predložených výstupov musí obsahovať: 

a) jednu knižne vydanú vedeckú monografiu (t.j. knižná publikácia s rozsahom minimálne 3 AH) v 
domácom alebo zahraničnom vydavateľstve. Vedeckú monografiu, ktorá je nezmeneným knižným 
vydaním pôvodného textu rigoróznej, doktorandskej resp. dizertačnej práce nie je možné predložiť ako 
habilitačnú prácu, 

b) jednu učebnicu (učebný text) pre VŠ alebo SŠ alebo ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou, 

c) pätnásť vedeckých prác v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol vo 
vedeckých monografiách, z toho najmenej päť vedeckých publikácií vydaných zahraničí, dve publikácie 
vydané vo svetovom jazyku a tri publikácie kategórie „A“ (publikácie registrované v databázach WoS 
alebo Scopus), 

d) tri doklady o expertíznej a posudzovateľskej činnosti (recenzie monografií, posudky vedeckých, 
doktorandských prác), 

e) dvadsať ohlasov na práce v odbornej literatúre, z toho päť ohlasov v zahraničnej literatúre a tri ohlasy 
vedené v databáze WoS alebo Scopus. 

Čl. 3 
Ostatná odborná činnosť 

1. Ostatná odborná činnosť sa dokladuje: 

a) vedeckými prednáškami na zahraničných konferenciách  a  vedeckými prednáškami vo svetovom 
jazyku, 

b) vedeckými prednáškami na domácich konferenciách, 

c) zoznamom vedeckých grantov v zmysle zapojenosti v medzinárodnom výskume v pozícii hlavného 
riešiteľa alebo spoluriešiteľa. 

Čl. 4 
Dodatočné  ustanovenia 

1. Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v odbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu. 
Hodnotí sa aktuálny stav k dátumu podania žiadosti uchádzača o habilitáciu.  

2. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli dokázateľne publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané 
do tlače alebo prijaté do tlače.  
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3. V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa započítava 
skutočný podiel jednotlivých autorov vyjadrených v AH.  

4. Nesplnenie kritérií v nižšej kategórii vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a ostatnej odbornej činnosti 
môže byť nahradené zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak. Kritériá označené symbolom 
++ predstavujú minimálne kritériá a nie je možné ich nahradiť plnením iných kritérií.  

5. Ďalšia knižne vydaná vedecká monografia môže nahradiť 5 vedeckých prác v recenzovaných časopisoch 
alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol vo vedeckých monografiách. (Nahradenie vedeckých prác 
v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol vo vedeckých monografiách 
knižne vydanou vedeckou monografiou nie je možné použiť viac ako jedenkrát.) 

B) Usmernenie ku kritériám FF KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko- 
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „PROFESOR“ 

 
Čl. 5 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ je 
predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ podľa 
§76 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a úspešné absolvovanie 
vymenúvacieho konania 
 

2. Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ schváli 
vysoká škola uchádzačovi, ktorý zároveň: 

 
a) vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej 

škole, 
 

b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo 
originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, 
vynálezy alebo umeleckú tvorbu,  

 
c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce alebo umelecké 

diela alebo umelecké výkony preukázateľne dosiahli aj medzinárodné uznanie. 
 

Čl. 6 
Pedagogické aktivity 

 
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov: 

a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore na vysokej škole 
a dosiahnuté výsledky v tejto činnosti v zmysle  §75 ods. 5, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov, 

b) náplňou pedagogických aktivít je najmä vedenie pravidelných prednášok, cvičení a seminárov, skúšanie, 
vedenie a oponovanie záverečných prác vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, 
tvorba študijných materiálov, konzultácie, skúšanie na štátnych skúškach v bakalárskych, magisterských 
a doktorandských študijných programoch a to v odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa 
uskutočňuje vymenúvacie konanie.  
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2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov: 

od uchádzača sa vyžaduje vykonávanie kontinuálnej pedagogickej činnosti počas doby najmenej piatich 
rokov od získania titulu docent v predmetoch odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-
pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len 
doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou. 

Čl. 7 
Vedecký výskum a publikačná činnosť 

 
1. Vedecký výskum a publikačná činnosť sa preukazuje predovšetkým: 

 
publikáciami a inými výstupmi v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 v znení vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor.  

 
2. Zoznam predložených výstupov musí obsahovať: 

 
a) dve knižne vydané vedecké monografie (t.j. knižná publikácia s rozsahom minimálne 3 AH) v 

domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, 
 

b) dve učebnice (učebný text) pre VŠ alebo SŠ alebo ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou, 
 

c) štyridsať vedeckých prác v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol 
vo vedeckých monografiách, z toho desať vedeckých publikácií vydaných v zahraničí, päť publikácií 
vydaných vo svetovom jazyku a päť publikácií kategórie „A“ (publikácie registrované v databázach 
WoS alebo Scopus), 

 
d) päť dokladov o expertíznej a posudzovateľskej činnosti (recenzie monografií, posudky vedeckých, 

doktorandských prác), 
 

e) štyridsať ohlasov na práce v odbornej literatúre, z toho dvadsať ohlasov v zahraničnej literatúre a desať 
ohlasov vedených v databáze Wos alebo Scopus. 

 
Čl. 8 

Vedecká výchova 

1. Formovanie vedeckej školy uchádzača sa preukazuje najmä: 

školením minimálne troch doktorandov v danom alebo príbuznom odbore, z toho najmenej jeden doktorand 
úspešne absolvoval štúdium a najmenej jeden doktorand absolvoval dizertačnú skúšku. 

 
Čl. 9 

 Ostatná odborná činnosť  

1. Ostatná odborná činnosť sa dokladuje predovšetkým: 

a) vedeckými prednáškami na zahraničných konferenciách  a  vedeckými prednáškami vo svetovom jazyku,  

b) vedeckými prednáškami na domácich konferenciách, 

c) zoznamom vedeckých grantov v zmysle zapojenosti v medzinárodnom výskume v pozícii hlavného 
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riešiteľa alebo spoluriešiteľa. 

 
Čl. 10 

Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

1. Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul „profesor“ je:  
 

vyjadrenie najmenej jedného zahraničného profesora alebo popredného odborníka v danom odbore. 
Zahraničného posudzovateľa oslovuje rektor KU, pričom môže vychádzať z návrhu príslušnej fakulty. 

 
Čl. 11 

Dodatočné  ustanovenia 

1. Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo príbuznom odbore, v ktorom sa 
uchádza o menovanie za profesora. Hodnotí sa stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača o 
vymenúvacie konanie.  

2. Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli dokázateľne publikované, teda nie tie, ktoré boli iba zaslané 
do tlače alebo prijaté do tlače.  

3. V prípade vedeckých, pedagogických a odborných knižných publikácií s viacerými autormi sa započítava 
skutočný podiel jednotlivých autorov vyjadrených v AH.  

4. Nesplnenie kritérií v nižšej kategórii vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a ostatnej odbornej činnosti 
môže byť nahradené zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak. Kritéria označené symbolom 
++ predstavujú minimálne kritéria a nie je možné ich nahradiť plnením iných kritérií.  

5. Ďalšia knižne vydaná vedecká monografia môže nahradiť 5 vedeckých prác v recenzovaných časopisoch 
alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol vo vedeckých monografiách. (Nahradenie vedeckých prác 
v recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch alebo kapitol vo vedeckých monografiách 
knižne vydanou vedeckou monografiou nie je možné použiť viac ako dvakrát.) 

 
Čl. 12 

Záverečné ustanovenie 

1. Kritéria na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov boli prerokované vo Vedeckej rade Filozofickej 
fakulty dňa 28. mája 2014 a schválené vo Vedeckej rade Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa 18. júna 
2014. 
 

2. Kritériá nadobúdajú účinnosť od 29. júna 2014. Žiadosti uchádzačov o habilitáciu docentov a vymenovanie 
za profesorov podané pred týmto dátumom sa posudzujú podľa kritérií platných v čase podania žiadosti. 
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Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu 
„DOCENT“ a „PROFESOR“ 

Pre oblasť výskumu: Humanitné vedy, študijný odbor: teória a dejiny žurnalistiky 
 

Prerokované vo VR FF KU dňa 28. mája 2014, schválené vo VR KU dňa 18. júna 2014.  
 

Hodnotená 
jednotka Popis hodnotenej jednotky Habilitačné 

konanie 
Vymenúvacie 

konanie 

Pedagogické 
aktivity 

1++ Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore 

5 rokov od 
získania titulu 

PhD. 

5 rokov od 
získania titulu 

docent 
2 Garantovanie študijného programu  -  ∗ 
3 Vedenie diplomovej práce 10 20 

Vedecký 
výskum a 
publikačná 
aktivita 

4++ Vedecké monografie  1 2 

5++ 
Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s 
celoštátnou pôsobnosťou / alebo niektorej VŠ  

 1 2 

6+ 

Vedecké práce v recenzovaných časopisoch alebo 
recenzovaných zborníkoch alebo kapitoly vo vedeckých 
monografiách  

15 40 

6a++ Z toho v zahraničných  5 10 

6b++ Z toho vo svetovom jazyku 2 5 

6c++ 
Z toho výstupov kategórie „A“ (publikácie registrované v 
databázach WoS alebo Scopus)  3 5 

7 Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné 5 10 

8 Recenzie  indiv.   indiv.  

9 Umelecké práce (aj literárne)  indiv.   indiv.  

10 Redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií 2 5 

11++ 
Expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, vedeckých, 
doktorandských a habilitačných prác)  3 5 

12 Odborné a umelecké preklady (aj literárne)  indiv.   indiv.  

13++ Ohlasy prác v odbornej literatúre  20 40 

13a++ Z toho v zahraničnej  5 20 

13b++ Z toho ohlasy vedené v databáze WoS alebo Scopus 3 10 

Vedecká 
výchova 

14++ 

Školenie doktorandov v danom alebo príbuznom odbore (z 
toho najmenej jeden úspešný absolvent, jeden po absolvovaní 
dizertačnej skúšky a jeden školený)  

 -  3 

15 
Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci 
doktorandského štúdia, vedenie poslucháčov v rámci ŠVOUČ a i.) 

∗ ∗ 

Ostatná 
odborná 
činnosť 

16+ Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách  5 10 

16a+ Z toho vedecké prednášky vo svetovom jazyku 2 5 

17+ Vedecké prednášky na domácich konferenciách  10 20 

18 Prednáškové pobyty v zahraničí 2 4 

19 
Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých 
časopisov a zborníkov a vo vedeckých spoločnostiach 

 -  ∗ 

20 
Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-
pedagogických hodností  -  ∗ 

21 Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií ∗ ∗ 

22++ Vedecká (vedecko-akademická) hodnosť PhD.  áno áno 

23 Habilitovaný docent -  áno 

24 
Riešené vedecko-výskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné domáce 
grantové úlohy  áno   áno  

25+ Zapojenosť do medzinárodného výskumného projektu  1   2  
 
+ povinná položka 
++ tieto položky predstavujú minimálne kritéria a nie je možné ich nahradiť plnením iných kritérií 
∗  odporúča sa 


