
 
  

  

 

 
  

Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor  
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  

Prerokované VR SvF UNIZA 31. 3. 2022 a schválené VR UNIZA 20. 4. 2022 

Identifikačné údaje:  

Meno a priezvisko, tituly:  

Dátum vyhotovenia:   

Návrh menovania na:   

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:  inžinierske konštrukcie a dopravné   

                                                                                         stavby, stavebníctvo 

Minimálne požiadavky Docent Profesor 

A. Základné požiadavky 

Získanie vedecko-pedagogickej 

hodnosti (rok získania) 
PhD., Dr. alebo CSc. doc. 

Kontinuálna aktívna vzdelávacia 

činnosť 

3 roky  

od získania hodnosti PhD. 

3 roky  

od získania titulu doc. 

Dobrozdania od profesorov 2 1 1 + 3 2 

Hirschov index uchádzača podľa 

Scopus alebo WoS  
min. 3 min. 5 

výskumný pobyt alebo stáž na 

zahraničnom pracovisku  

min. 1 v súhrnnom trvaní 

aspoň 1 mesiac 5 

min. 2 v súhrnnom trvaní 

aspoň 2 mesiace 5 

B. Pedagogické aktivity 

Vysokoškolské učebnice - 1 

Skriptá  2 3 2 3 

Počet diplomantov a bakalárov 5 15 (z toho min. 3 diplomanti) 

C. Vedeckovýskumné aktivity 

Vedecké práce kategórií A+, A, A- a B 

spolu, z toho:  

 

20  

z toho aspoň 50 % 

v časopisoch a 50 % vo 

svetovom jazyku v zahraničí 

45  

z toho aspoň 50% 

v časopisoch a 50% vo 

svetovom jazyku v zahraničí  

Vedecké práce kategórií A+, A a A- 

spolu:  

 

8  

z toho aspoň 50 % 

v časopisoch a 50 % vo 

svetovom jazyku v zahraničí 

15 

z toho aspoň 50% 

v časopisoch a 50% vo 

svetovom jazyku v zahraničí  

Výstupy v impaktovaných vedeckých 

časopisoch zaradených v databáze 

WoS* s autorským podielom min. 25% 

 2 

z toho aspoň 1 (min. Q2) 

a aspoň 1 (min. Q3) 

4 

z toho aspoň 2 min. Q2 

a aspoň 2 (min. Q3) 

Vedecké monografie alebo kapitoly v 

monografiách 

- 1 
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D. Ohlasy na publikačné aktivity 

Ohlasy (citácie) spolu, z toho: 20 35 

Ohlasy (citácie) registrované vo WoS 

alebo Scopus 
10 26 

E.  Vedecká škola 

Ukončenie výchovy doktorandov 

(skončený/po dizertačnej skúške) 
- 1/1  

Riešiteľ / vedúci výskumného projektu 

(domáce + zahraničné) 
(3 + 0) / 0 4 (8 + 1) / 3 4 

F. Doplnkové nepovinné ukazovatele 

Odborné články v časopisoch   
a zborníkoch 

8 15 

Prednášky na konferenciách  

(doma + v zahraničí) 

8 + 2 

z toho aspoň 50 % vo 
svetovom jazyku 

15 + 5 

z toho aspoň 50 % vo 
svetovom jazyku 

Domáce inžinierske alebo 
architektonické projekty / z toho 
realizované 

4/x 10/x  

Expertízna vedecko-odborná činnosť 5 15 

Posudky (PhD., DrSc., doc., VÚ), knihy, 
skriptá, recenzie 

5 15 

Členstvo v medzinárodných 
profesijných alebo vedeckých 
organizáciách, redakčných radách 
časopisov 

1 2  

Technická normalizácia (člen TK, 
vypracovanie normy) 

1 2 

 

1 písomné referencie na výsledky uchádzača od 2 profesorov alebo docentov mimo pracoviska 
uchádzača (fakulty), v prípade externých kandidátov odporúčanie od vedúcich pracovníkov 
domovského pracoviska kandidáta (dekan, rektor, štatutárny zástupca) a deklarovanie spolupráce s 
fakultou minimálne 3 roky, doložené referenciami 2 pracovníkov fakulty (docent alebo profesor). 
2 písomné referencie na výsledky uchádzača od 4 profesorov z toho sú aspoň 3 z rozličných štátov 
mimo SR, v prípade externých kandidátov navyše odporúčanie od vedúcich pracovníkov domovského 
pracoviska kandidáta (dekan, rektor, štatutárny zástupca) a deklarovanie spolupráce s fakultou 
minimálne 5 rokov, doložené referenciami 2 pracovníkov fakulty (profesor). 
3 skriptá môžu byť nahradené vysokoškolskou učebnicou. 
4 projekty v rámci grantovej schémy, napr. Vega, APVV, zahraničné a pod. (neuvažujú sa S-projekty). 
5 z toho min. 50% dĺžky pobytu mimo ČR. 

 

Kategorizácia výstupov: 

A+ 

- publikácia v zahraničnom vedeckom časopise Q1 alebo Q2 (WoS)*  

- publikácia v zahraničnom vedeckom časopise Q3 alebo Q4 (WoS)* s citačným ohlasom vo 

WoS a Scopus min. 6x *** 

- publikácia v zahraničnom vedeckom časopise Q1 alebo Q2 (Scopus)** s citačným ohlasom 

v Scopus a Wos min. 6x ***  

- vedecká monografia (VM) alebo kapitola v monografii vydaná v medzinárodnom renomo-

vanom vydavateľstve (MRV podľa CREPČ, CVTI SR) 
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* Údaje podľa WoS Journal Citation Reports (JCR) platné pre vedný alebo súvisiaci odbor s HKaIK s kvartilom min. Q2 (znamená 

kvartil Q2 alebo Q1) v danom roku vydania článku, ak sa jedná o publikáciu vydanú v roku podania žiadosti a kvartil časopisu 

ešte nie je známy, uvažuje sa kvartil z predchádzajúceho roka. 

** Údaje podľa Scopus Scimago Journal Ranking (SJR) platné pre vedný alebo súvisiaci odbor s HKaIK s kvartilom min. Q2 

(znamená kvartil Q2 alebo Q1) v danom roku vydania článku, ak sa jedná o publikáciu vydanú v roku podania žiadosti a kvartil 

časopisu ešte nie je známy, uvažuje sa kvartil z predchádzajúceho roka. 
*** Započítavajú sa len citácie evidované v databáze WoS alebo Scopus bez autocitácií, berie sa vyššia hodnota, citácie sa 

započítavú iba 1x a nekombinujú sa. 
**** Medzinárodná konferencia (sympózium, kongres) usporiadaná pod záštitou renomovanej medzinárodnej asociácie 

s výstupmi recenzovanými a indexovanými v databáze WoS alebo Scopus. 

G. Ďalšie formy uznané vedecko-pedagogickou komunitou podľa priloženého 
zoznamu: 
1) nové realizované materiály, metodiky a technológie, 
2) účasť na riešení zahraničných nevýskumných projektov, 
3) odborné práce preukázateľne prinášajúce zisk pre školu, 
4) vedenie predmetu - prednášky, cvičenia, 
5) garantovanie študijného programu,  
6) príprava učebného plánu nového študijného programu, 
7) autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov a učebných pomôcok, 
8) aktivita pri vedení nadaných poslucháčov vrámci ŠVOČ, 
9) tvorba softvérov, 
10) tvorba výučbových filmov, videoprogramov, 
11) členstvo v domácich redakčných radách vedeckých časopisov, 
12) členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností, 
13) autorstvo príručiek a stredoškolských učebníc, 
14) preklady odbornej a vedeckej literatúry, vedeckých a odborných článkov, 
15) žiadosti o separáty, 
16) iné (špecifikovať). 
 

ZÁSADY VYHODNOCOVANIA: 

1. Kritériá v skupinách A, B, C a D sú povinné; kritériá v skupinách E a F sú odporúčané. 

2. Pri absencii minimálne jedného samostatného autorstva vedeckého článku v skupine C sa 

požiadavky považujú za nesplnené. 

A 

- ostatné publikácie v zahraničnom vedeckom časopise Q3, Q4 (WoS)*  nezaradené v A+  

- ostatné publikácie v zahraničnom  vedeckom časopise Q1 až Q4 (Scopus)** nezaradené v A+ 

- publikačný výstup z významného medzinárodného kongresu**** registrovaný v databáze WoS 

alebo Scopus s citačným ohlasom na WoS a Scopus min. 6x*** 

- vedecká monografia alebo kapitola v monografii vo svetovom jazyku vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve nezaradená v A+ 

- patent udelený v zahraničí. 

A- 

- ostatné  vedecké publikácie evidované vo WoS alebo Scopus, 

- vedecká monografia alebo kapitola v monografii vo svetovom jazyku vydaná v domácom 

   vydavateľstve, 

- patent udelený v SR. 

B 

- ostatné recenzované vedecké publikácie v časopisoch alebo v zborníkoch 

- vedecká monografia alebo kapitola v monografii v slovenskom jazyku vydaná v domácom  

   vydavateľstve 

- udelený úžitkový vzor 

- výstupy aplikovaného výskumu implementované v praxi evidované ako „S projekty“ 

C -  ostatné výstupy odborného charakteru 
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3. Kvalitu plnenia aktivít vo všetkých bodoch hodnotí Stála interná komisia pre posudzovanie 

habilitácií a inaugurácií na SvF UNIZA. 

4. Zoznam prác je potrebné zostaviť v súlade s bodmi A, B, C, D, E a F v tabuľke. 

 

POZNÁMKY KU KRITÉRIÁM  

Aktívna pedagogická prax v odbore 

Vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania titulu PhD. 

resp. docent v predmetoch zo študijného  odboru (aspoň jeden je profilovým predmetom), 

v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul docent príp. profesor. Na výkon pedagogickej činnosti 

sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, 

nie kratšom ako polovica ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane 

zahraničia), kde viedol prednášky alebo semináre a v prípade docenta viedol doktorandov. 

Dobrozdanie od profesorov 

Pri žiadosti na profesora je nevyhnutné priložiť dobrozdanie 4 profesorov z odboru, pričom 

traja sú z rozličných štátov mimo SR, kde v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa 

požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte. 

Vysokoškolské učebnice a skriptá  

Pre všetky formy a stupne štúdia autorský príspevok v rozsahu minimálne 3 AH* 

Monografie alebo kapitoly v monografii 

Vydané vydavateľstvom s autorským príspevkom v rozsahu minimálne 3 AH* 

*/ AH - Autorský hárok je definovaný ako 36 000 tlačových znakov textu, vrátane medzier, teda 20 normostrán, 

pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm2
 (AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm), video alebo audiovizuálny 

záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút, (Vyhláška MŠ SR č. 456/201 

Z. z.). 

Citácie 

Citáciou sa rozumie citácia vo verejne prístupnej publikovanej práci na publikovanú prácu. 

Zahraničná citácia je citácia uverejnená v zahraničnom literárnom zdroji na zahraničný zdroj. 

Za citácie sa nepovažujú tie, ktoré sú vo vlastných publikáciách, publikáciách spoluautorov, 

v diplomových, dizertačných a doktorandských prácach (vlastných diplomantov, ašpirantov 

resp. doktorandov), ani ohlasy v interných dokumentoch, napr. v záverečných správach 

katedry a pod. 

Nahradzovanie kritérií 

Kritériá A, B, C, D a E neumožňujú nahradenie požadovaných minimálnych kritérií plnením 

iných kritérií. 

Záverečné ustanovenia 

1. Dňom 20. 4. 2022 sa rušia Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu 

profesor na Stavebnej fakulte UNIZA, schválené Vedeckou radou UNIZA dňa 29. 4. 2021.  
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2. Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Stavebnej fakulte 

UNIZA boli prerokované Vedeckou radou Stavebnej fakulty UNIZA dňa 31. 3. 2022. 

3. Vedecká rada UNIZA schválila Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu 

profesor na Stavebnej fakulte UNIZA dňa 20. 4. 2022 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. 

Účinnosť nadobúdajú dňom zverejnenia. 

 

prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v. r. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., v. r. 
dekan Stavebnej fakulty UNIZA                              rektor UNIZA 

 
 

 


