
KRITÉRIÁ 

pre habilitačné konanie a inauguračné konanie 

v odbore Materiály 

na Fakulte priemyselných technológií v Púchove,  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  

 

 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ 

 

Uchádzača o habilitačné konanie a uchádzača o inauguračné konanie je potrebné 

hodnotiť ako komplexnú pedagogickú a vedeckú osobnosť a brať do úvahy celé jeho dielo. 

  

Za docenta možno vymenovať učiteľa vysokej školy, vedeckého pracovníka, 

významného vedca alebo odborníka pôsobiaceho mimo vysokej školy v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania Materiály alebo v príslušnej oblasti vedy a techniky, 

v ktorom vykonáva úspešne pedagogickú činnosť, vedecky pôsobí, vytvoril ucelené vedecké 

dielo a je uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch. 

 

Za profesora možno vymenovať pracovníka po predchádzajúcom habilitačnom konaní 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Materiály, alebo v príslušnej oblasti 

vedy a techniky, v ktorom vykonáva úspešne pedagogickú činnosť, vedecky pôsobí, je 

uznávanou vedeckou osobnosťou doma a v zahraničí, ovplyvnil vývoj odboru vytvorením 

vedeckej všeobecne uznávanej školy, alebo mu bola udelená vedecká hodnosť doktor vied.  

 

Konkrétne kritériá sú spracované v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z., 

ktorou sa menia a dopĺňajú Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.  a č. 457/2012 Z.z.  o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a vnútorných predpisov Fakulty priemyselných technológií v Púchove, 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

 

 

I. ADMINISTRATÍVNE POŽIADAVKY 

 

a) Požiadavky na uchádzača o habilitačné konanie: 

• habilitačná práca v 4 vyhotoveniach; 

• životopis; 

• úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa;  

• úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní III. stupňa; 

• prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov 

v tejto činnosti; 

• zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných 

technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, 

vynálezov  a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké 

práce, odborné práce, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma                                   

a v zahraničí; 

• všetky predložené materiály musia byť spracované v zmysle STN ISO 690 (01 0197): 

Dokumentácia, bibliografické odkazy – obsah, forma a štruktúra, STN 01 6910: 

Pravidlá písania a úpravy písomností a ISO 7144:1986 Documentation — Presentation of 

theses and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác 

a podobných dokumentov]; 

• k žiadosti o začatie habilitačného konania treba doložiť 2 výtlačky monografií 

a učebných textov (príp. učebníc) uchádzača. 

b) Požiadavky na uchádzača o inauguračné konanie: 



• životopis; 

• úradne overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa;  

• úradne overená kópia dekrétu o udelení titulu docent; 

• prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov 

v tejto činnosti; 

• zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov, prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných 

technických projektov alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, 

vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké 

práce, odborné práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a 

prednáškových pobytov doma a v zahraničí; 

• najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, 

učebne texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch; 

• všetky predložené materiály musia byť spracované v zmysle STN ISO 690 (01 0197): 

Dokumentácia, bibliografické odkazy – obsah, forma a štruktúra, STN 01 6910: 

Pravidlá písania a úpravy písomností a ISO 7144:1986 Documentation — Presentation of 

theses and similar documents [Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác 

a podobných dokumentov]; 

• k žiadosti o začatie konania na vymenovanie profesora treba doložiť 2 výtlačky 

monografií, učebníc a učebných textov uchádzača. 

 

 

II. PEDAGOGICKÁ AKTIVITA (uvedie sa na zvláštnom liste) 

 

Interný aj externý uchádzač o habilitačné konanie musí mať aspoň 5-ročnú 

vysokoškolskú pedagogickú prax súvisiacu s výchovou odborníkov v príslušnej oblasti vedy a 

techniky. Do tejto praxe sa započítava aj vedenie diplomantov a bakalárov, ako aj 

zdokumentovaná konzultačná činnosť pre potreby vzdelávania na VŠ v príslušných 

študijných programoch. Rozsah pedagogickej činnosti posúdi habilitačná komisia. 

Interný aj externý uchádzač o inauguračné konanie musí mať najmenej 5-ročnú 

vysokoškolskú pedagogickú prax od získania titulu docent, súvisiacu s výchovou odborníkov 

v príslušnej oblasti vedy a techniky. Do tejto praxe sa započítava aj vedenie doktorandov a 

diplomantov, ako aj zdokumentovaná konzultačná činnosť pre potreby vzdelávania na VŠ 

v príslušných študijných programoch. Rozsah pedagogickej činnosti posúdi inauguračná 

komisia. 

 

 

III. HABILITAČNÁ PRÁCA 

 

Habilitačnú prácu uchádzač o habilitačné konanie predkladá vo forme: 

a) monografie*; 

b) monotematickej práce, ktorá prináša nové poznatky; 

c) súboru publikovaných prác doplneného o komentár*. 

Možnosti označené * sú preferované. 

 

 

Po schválení téz Vedeckou radou FPT v Púchove, vyzve predseda VR uchádzača 

o habilitačné konanie, alebo o inauguračné konanie na predloženie téz habilitačnej prednášky, 

alebo inauguračnej prednášky. Tieto musia byť vypracované podľa zverejnenej šablóny, 

v záväznom formáte, v náklade 35 ks, s ISBN prideleným Univerzitnou knižnicou TnUAD    

v Trenčíne.  

 

 

 



IV. VEDECKÝ VÝSKUM A PUBLIKAČNÁ AKTIVITA   

A K T I V I T A 

MINIMÁLNY POČET 

AKTIVÍT 

profesor docent 

A. Publikačná aktivita 

Monografia v cudzom jazyku vydaná v zahraničnom vydavateľstve 1 P N 

Monografia v slovenskom jazyku  1 P 1 P 

Vedecké práce v časopisoch kategórie A 5 P 2 P 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch  25 P 10 P 

Vysokoškolská učebnica 1 P N 

Skriptá a učebné texty  2 P 1 P 

Pôvodné vedecké práce v zborníkoch medzinárodných konferencií.  20 P 10 P 

Vedecké práce uverejnené v  domácich  časopisoch 5 P 2 P 

B.   Odborné aktivity 

Domáce patenty N N 

Zahraničné patenty N N 

Diagnostické metódy, nové materiály a technológie   2 P 1 P 

Citácie v časopisoch kategórie A  5 P 2 P 

Citácie v ostatných časopisoch 10 P 3 P 

Ocenenie vedeckej práce na celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni  N N 

C.   Riešenie projektov 

Riešené zahraničné projekty, domáce projekty a úlohy pre prax pozri d pozri d 

 

Komentár k tabuľke: 

a) Aktivity P sú povinné, aktivity N sú nepovinné. Uchádzač musí vždy spĺňať minimálny 

počet povinných aktivít uvedených v tabuľke. 

b) Kategória A – vedecké práce v časopisoch (databáza WOS resp. SCOPUS, IF ≥ 0,39) 

c) Aktivita „Skriptá a učebné texty“ je plne nahraditeľná aktivitou „Vysokoškolská 

učebnica“. Aktivita „Citácie v ostatných časopisoch“ je plne nahraditeľná aktivitou 

„Citácie v časopisoch kategórie A“. 

d) Kandidát na docenta musí byť spoluriešiteľom minimálne 5 projektov uvedených v 

tabuľke. Kandidát na profesora musí byť spoluriešiteľom minimálne 10 projektov 

uvedených v tabuľke.   V dokumentácii ku konaniu je potrebné uviesť čísla projektov a 

dobu ich riešenia.  

 

V. VEDECKÁ VÝCHOVA 

a) Od uchádzačov o inauguračné konanie sa požaduje vedenie doktorandov, z toho 

minimálne 1 musí mať štúdium ukončené a ďalší musí byť po dizertačnej skúške. 

b) Od uchádzačov o habilitačné konanie sa požaduje vedenie diplomových a bakalárskych 

prác.   

 

VI. OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

a) Plenárne prednášky na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách. 

b) Prednáškové pobyty v zahraničí. 

c) Členstvo vo vedeckých radách. 

d) Členstvo vo vedeckých a organizačných výboroch medzinárodných konferencií. 

e) Členstvo v zahraničných a domácich redakčných radách vedeckých časopisov. 

f) Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých hodností. 

g) Členstvo vo výboroch odborne orientovaných spoločnosti. 

h) Účasť na výstavbe výučbových a odborných laboratórií. 

i) Garantovanie študijných programov Bc., Ing., PhD., doc., prof. 

j) Získané celospoločenské uznanie za odbornú alebo vedeckú činnosť. 
 

Kritéria boli prerokované Vedeckou radou FPT v Púchove na zasadnutí dňa 16.5.2014 a schválené  

Vedeckou  radou  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 27.5.2014.  


