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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Vnútorný predpis Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 2/2022 Všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov v odboroch ošetrovateľstvo a zdravotnícke    vedy    
1na    Fakulte    zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s o  s íd lom  

v  B ans ke j  B ys t r i c i  (ďalej len „fakulta“) vychádzajú zo všeobecne záväzných predpisov, 

ktorými sú zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 

zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní 

kvality“), § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len„ vyhláška o získavaní 

titulov“), vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v Slovenskej 

republike,  nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania   zdravotníckych pracovníkov, 

sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č.397/ 2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti a Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie. 
 

Článok 2 

Predmet úpravy 
 

 

1.   Tento vnútorný predpis upravuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov  a docentov  a  konkrétne  podmienky  na  obsadzovanie  funkčných  miest 

profesorov v  ošetrovateľstve a v zdravotníckych vedách na fakulte, vrátane 

vysokoškolských učiteľov zo zahraničia. 

2.   Tento  vnútorný  predpis  upravuje  aj  kritéria  na  obsadzovanie  funkčného  miesta: 

a)  odborný asistent na fakulte, 

b)  vedecký pracovník  na fakulte. 

3.   Funkčné miesto profesor a docent  na fakulte sa obsadzuje v súlade s § 75, § 76 a § 77 

zákona o vysokých školách,   ako aj v súlade s platným vnútorným predpisom SZU 

„Zásady  výberového  konania na obsadzovanie pracovných  miest  vysokoškolských 

 
1 Študijné odbory a ich opisy sú uvedené vo vyhláške MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov v 

Slovenskej republike
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učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave2“. 
 

Článok 3 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov 
 

 

1. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa predkladajú 

v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách a v súlade s § 75, § 76 a § 77 

zákona o vysokých školách. 

2. Pri  obsadzovaní  funkčných  miest  docentov  a  profesorov  sa  posudzuje  pedagogická 

činnosť, vedeckovýskumná činnosť, publikačná činnosť a iné relevantné  skutočnosti 

(Príloha 1a 2). 

3. Kvalifikačným  predpokladom  na obsadenie  funkčného  miesta  profesora je    sústavné 

plnenie všeobecných kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu 

profesor podľa  štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie (Príloha 

1) a plnenie konkrétnych kritérií (Príloha 2) 

4. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je sústavné plnenie 

kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent podľa 

štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. (Príloha 1) 

5. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov, ktorí pôsobia 

v zahraničí sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) zákona o vysokých školách a v 

súlade s § 75, § 76 a § 77 zákona o vysokých školách. 
 

 
Článok 4 

Posudzovanie plnenia kritérií v osobitných prípadoch 
 

 

1.  Kritériá uvedené v prílohe 1 predstavujú minimum, ktoré musí splniť uchádzač p o ča s  

pracovného pomeru s univerzitou.  

2. V prípade prerušenia pedagogickej činnosti (napr. materská dovolenka, práca vo 

verejnom záujme, dlhodobá PN a iné) sa posudzujú výstupy zamestnanca 

predchádzajúce prerušeniu; ak to nie je možné, posudzuje sa plnenie jednotlivých kritérií 

primerane k dĺžke  obdobia alebo rozsahu úväzku v pracovnom pomere s univerzitou.  

3. V prípade uchádzačov, ktorí v posledných 6-tich rokoch pracovali v inej oblasti 

spoločenskej praxe, sa plnenie jednotlivých kritérií posudzuje primerane k charakteru 

vykonávanej práce, ak rôzne výstupy uchádzača vytvárajú predpoklad pre splnenie 

určených kritérií v budúcnosti. Ak takíto uchádzači boli v uvedenom období študentmi 

externého doktorandského štúdia, posudzuje sa plnenie jednotlivých kritérií primerane 

k požiadavkám doktorandského štúdia. 

4. Ak uchádzač o miesto vysokoškolského učiteľa pracoval na výskumnom pracovnom 

mieste, neuplatňuje sa kritérium pedagogickej činnosti. 
 

 
2 http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Zasady_VK_2017.pdf 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Zasady_VK_2017.pdf
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5.   Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa primerane 

vzťahujú aj na periodické hodnotenie profesorov a docentov, ktorí podľa § 77 ods. 4 

zákona  o vysokých  školách  majú  uzavretú  pracovnú  zmluvu  na  dobu  určitú  do 

dosiahnutia veku 70 rokov. 

6.   Komisia  individuálne  posudzuje  plnenie  jednotlivých  kritérií.  Pokiaľ  uchádzač 

vykazuje viac publikačných jednotiek vo vyššie hodnotených kategóriách výstupov, tie 

môžu nahrádzať publikačné jednotky v tých nižšie hodnotených kategóriách. V prípade 

nesplnenia niektorého z kritérií berie   sa do úvahy výnimočný a špecifický prínos 

uchádzača pre rozvoj odboru, študijného programu. Tento prínos musí byť explicitne 

uvedený a zdôvodnený v zápisnici z výberového konania. 

 
Článok 5 

Kritériá na obsadzovanie miesta výskumného 

pracovníka 
 

 

1.   Kritériá na obsadzovanie výskumného pracovníka3  v písmene a) až g) predstavujú 

minimum, ktoré musí splniť uchádzač v pracovnom pomere s univerzitou 

a)  preukázať primeraný nárast publikačnej činnosti a iné vedecko-výskumné i odborné 

aktivity za obdobie posledných šesť rokov, kde výstupy musia byť vybrané z národnej 

alebo univerzitnej databázy (v sledovanom období je uchádzač autorom alebo 

spoluautorom monografie, alebo učebnice alebo učebných textov; najmenej 3 vedeckých 

prác, ktoré sú uverejnené v časopisoch, resp. v publikáciách a zborníkoch v registrovaných   

databázach   alebo   v   recenzovaných   domácich   a zahraničných časopisoch, 

zborníkoch a monografiách, vydaných v zahraničných alebo domácich vydavateľstvách, 

pričom najmenej 2 práce sú vydané v zahraničí a v cudzom jazyku a jedna z prác je v 

registrovaných databázach); 

b)  preukázať najmenej dva domáce výskumné projekty alebo zahraničné výskumné, resp. 

iné projekty v úlohe zodpovedného riešiteľa alebo spoluriešiteľa, 

c) preukázať aktívne vystúpenie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, resp. na 

sympóziách, na plenárnych diskusiách, 

d)  preukázať primeraný počet nárastu citácií a ohlasov na vedecké práce uchádzača, ktoré 

svedčia  o uznaní v odbornej komunite; 

e)  preukázať vzdelávacie  aktivity pri vzdelávaní študentov alebo zamestnancov v rozvoji 

vedecko-výskumných alebo prierezových spôsobilostí rôzneho druhu; na výskumného 

pracovníka, ktorý sa uchádza o miesto výskumného pracovníka na úrovni vedeckej 

kvalifikácie IIa alebo Ia sa vzťahujú tie isté požiadavky ako na obsadenie funkcie docenta 

alebo profesora okrem požiadavky na riešenie vedeckých projektov, kde uchádzač musí 

preukázať najmenej jeden domáci alebo zahraničný výskumný projekt v úlohe vedúceho 

riešiteľa a dva domáce alebo zahraničné výskumné projekty v úlohe spoluriešiteľa. 
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Článok 6 

Kritériá na obsadzovanie  funkčného miesta 

odborného asistenta 
 

 

1. Kritériá na obsadzovanie miesta  odborného asistenta predstavujú minimum, ktoré musí 

splniť uchádzač počas  pracovného pomeru s univerzitou. 

2. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je v 

závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh: 

 

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o odborného asistenta, ktorý nemá 

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko-pedagogický titul a vzdeláva sa so 

zameraním na ich získanie alebo, 
 

b) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, ak ide o odborného asistenta, ktorý má 

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 
 

3.  Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta musí: 

a) preukázať pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore; ak ide o odborného 

asistenta, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo vedecko- 

pedagogický titul, najmä vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a 

oponovanie záverečných prác v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov; ak ide o odborného asistenta, ktorý má vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, 

hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch 

prvého stupňa, druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý 

stupeň, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií 

a odborných praxí študentov, 

b) preukázať primeraný nárast publikačnej činnosti ako aj ďalšie pedagogické, vedecko 

výskumné i odborné aktivity najmenej 5 za obdobie posledných šesť rokov priradené k 

študijnému  programu/odboru,  kde  výstupy  musia  byť  vybrané  z  databázy2   (v 

šesťročnom období je uchádzač autorom alebo spoluautorom vysokoškolskej učebnice 

alebo učebných textov; najmenej 2 vedeckých prác, ktoré sú uverejnené v časopisoch, 

resp. v publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach alebo v recenzovaných 

domácich a zahraničných časopisoch, zborníkoch alebo v monografiách, vydaných v 

zahraničných alebo domácich vydavateľstvách, pričom najmenej 1 práca je vydaná v 

zahraničí a v cudzom jazyku); 

c) preukázať počet citácií a ohlasov na vedecké/umelecké práce uchádzača, ktoré svedčia 

o uznaní v odbornej komunite; 

d)  preukázať  najmenej  jeden  domáci  alebo  zahraničný  výskumný  projekt  v úlohe 

spoluriešiteľa; 

e) preukázať aktívne vystúpenie najmenej na 1 vedeckej konferencii, resp. na tvorivom 

sympóziu, na plenárnej diskusii, z toho 1 v zahraničí. 

f) preukázať účasť na učiteľskej mobilite. 

g) preukázať    zvyšovanie    pedagogických,    vedeckých,    odborných,    jazykových, 

transverzálnych  a i.  kompetencií  súvisiacich  so  študijným  programom/  odborom 

(preukázať implementáciu nových metód a foriem výučby, a i.); 

h) preukázať aktívnu spoluprácu so zdravotníckou praxou. 
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Článok 7 

Určenie dĺžky pôsobenia na  obsadzovaných pracovných 

miestach  na fakulte 
 

1.   Funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora možno obsadiť na základe 

jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil 

funkčné miesto docenta alebo funkčné miesto profesora aspoň tretí raz a celkový čas jeho 

pôsobenia na týchto funkčných miestach dosiahol aspoň deväť rokov, získava 

 

právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa na 

dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov; tým sa nezakladá nárok vysokoškolského 

učiteľa na zaradenie na príslušnom funkčnom mieste. 

2.   Pracovné miesto odborného asistenta alebo asistenta   alebo výskumného pracovníka 

možno obsadiť na základe jedného výberového konania najviac na päť rokov; ak nejde o 

miesto vysokoškolského učiteľa podľa § 77 ods.13 zákona o vysokých školách4. 
 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1.   Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené zákonom o VŠ, nariadením 

vlády SR č. 354/2018, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich 

zmenách a doplnení v znení neskorších predpisov. 

2.   Funkčné miesta docentov a profesorov, ktoré boli obsadené podľa predpisov  platných 

do 24.04.2022 zostávajú v platnosti. Povinnosť plniť požadované všeobecné kritéria a 

konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a zdravotnícke vedy sa uplatňujú 

pri  výberovom  konaní  na  funkčné  miesto  docent  alebo  profesor  vyhlásene  po 

24.04.2022. 

3. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FZ SZU so sídlom v Banskej 

Bystrici boli  prerokované  Vedeckou  radou  FZ   SZU  so sídlom v Banskej Bystrici dňa 

26. októbra 2022  a schválené Vedeckou radou SZU v Bratislave dňa  8.12.2022 
 

 
Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v. r. 

                                                            rektor 
 

 
 
doc. PhDr., Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH 
dekanka FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 § 77 ods. 13 zákonač.131/2022 o vysokých školách 
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Príloha 1 
 

 
 
 

Všeobecné   kritéria potrebné na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov v 

odbore    ošetrovateľstvo a zdravotnícke    vedy,         vrátane vysokoškolských učiteľov zo 

zahraničia5
 

 

Plnenie všeobecných  kritérií 

Kritéria docent profesor 

1. Vysokoškolské             vzdelanie 

tretieho   stupňa   (PhD.)   alebo 

kandidát vied (CSc.) alebo doktor 

vied (DrSc. ) rok získania 

áno áno 

2. Vedecko  -     pedagogický  titul 

docent 
nepožaduje sa nepožaduje sa6 

3. Aktuálne vedecké a pedagogické 

pôsobenie 

v odbore habilitačného konania a 

inauguračného      konania      na 
vysokej škole 

vykonávanie 

pedagogickej činnosti 

najmenej  5 rokov 

pred zaradením na 
funkčné miesto docenta 

vykonávanie pedagogickej 

činnosti najmenej  8 rokov 

4. Vedenie, školenie  doktorandov nepožaduje sa 1 úspešne vyškolený doktorand 

1 po absolvovaní dizertačnej 

skúšky 

5. Autor         alebo         spoluautor 

vysokoškolskej učebnice, skrípt – 
učebných textov7 

1 (3AH) 

(podiel uchádzača je v 

rozsahu najmenej 3 AH 

vo vysokoškolskej 

učebnici alebo 

skriptách) 

2 (6AH) 

(podiel uchádzača je v rozsahu 

najmenej 3 AH vo 

vysokoškolskej učebnici alebo 

skriptách) 

6. Autor         alebo         spoluautor 

monografie      alebo      kapitoly 
v monografii (AH) 

- minimálne 1 monografia 

Pri spoluautorstve uviesť 

percentuálny podiel uchádzača 

7. Autor alebo spoluautor vedeckých 

a odborných prác in extenso v 

recenzovaných odborných alebo 

vedeckých časopisoch, zborníkoch 

Výstupy - publikácie in extenso 

v kategóriách A+, A, A-, a B podľa 

kategorizácie výstupov 

30 z toho 
 

 
 

5  vedeckých prác  v 

registrovaných 

databázach výstupov 
WoS/SCOPUS 

40 z toho 
 

 
 

10 výstupov v registrovaných 

databázach WoS/SCOPUS 

8. Vedecko-výskumné       projekty 

(domáce a zahraničné granty, aj 

inštitucionálne projekty) – 

riešiteľ, spoluriešiteľ (KEGA, 

VEGA, APPV, ESF, MZ,VG,) 

1 2 

 

5  zahraniční vysokoškolskí učiteľ  uchádzajúci sa o funkčné miesto profesora alebo  docenta predloží overený 

doklad do  úradného jazyka o absolvovaní študijného programu 3  stupňa vysokoškolského vzdelania, resp.  

rozhodnutie o uznaní dokladu MŠVVaŠ SR 
6 § 77 ods.1 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách 
7  § 1 ods.4 písm. c), ods.7 písm. a) podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.397/ 

2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti a Prílohy č. 
10 k vyhláške. Autorský podiel je v rozsahu 3 AH. 
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9. Ohlasy na publikačnú činnosť na 

publikované vedecké práce alebo 

iné výstupy tvorivej činnosti 

v domácej a zahraničnej 

odbornej literatúre z toho: 

evidovaných v databázach 

SCOPUS, WOS 

20 ohlasov (citácií) 

z toho: 

5  v registrovaných 
databázach 

WoS/SCOPUS 

30 ohlasov (citácií) z toho: 

10  v registrovaných 
databázach  WoS/SCOPUS 

10. Vedenie   záverečných   prác   – 

bakalárskych, diplomových, 

dizertačných spolu 

15 
za posledných 6 rokov 5 

20 
za posledných 6 rokov 5 

11. Oponovanie záverečných prác 
bakalárskych, diplomových, 

rigoróznych,           dizertačných, 

habilitačných,     špecializačných 
spolu 

10 
za posledných 6 rokov 5 

15 
za posledných 6 rokov 5 

12. Prednášková  aktivita.   Aktívna 

účasť (prednáška, poster) 
 

 
 
 
 
 

Za posledných 6 rokov 

30       na       vedeckých 

a odborných 

podujatiach z toho: 
5  pozvaných  prednášok 

z toho 2 v zahraničí 

 
3 vedecké a odborné 

podujatia z toho 1 

pozvaná 

40 na vedeckých a odborných 

podujatiach z toho: 

8  pozvaných     prednášok  3 

v zahraničí 
 

 
 

5    vedeckých    a    odborných 

podujatí z toho 2 pozvané 
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Príloha 2 
 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov v odbore ošetrovateľstvo, 

a zdravotnícke vedy vrátane vysokoškolských učiteľov zo zahraničia5
 

 

 
 
 

Konkrétne podmienky profesor 
1. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo kandidát vied (CSc.) 

alebo doktor vied (DrSc. ) rok získania 
áno 

2. Vedecko - pedagogický titul docent nepožaduje sa 
3. Aktuálne              vedecké              a              pedagogické              pôsobenie 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole 
8 rokov 

4. Vedenie, školenie doktorandov 18 
5. Autor alebo spoluautor vysokoškolskej učebnice 1(6AH) 
6. Autor alebo spoluautor skrípt – učebných textov9 2 
7. Vedecké a odborné práce z toho autorstvo výstupov kategórie vedecký (V)10

 

Za ostatných 6 rokov 2 výstupy z kategorizácie výstupov *. 
2 

8. Vedecko-výskumné projekty (domáce a zahraničné granty, aj inštitucionálne 

projekty) – riešiteľ, spoluriešiteľ (KEGA, VEGA, APPV, ESF, VG, granty 

MZ SR) 

1 

9. Ohlasy na publikačnú činnosť na publikované vedecké  a odborné práce 

alebo iné výstupy tvorivej činnosti v domácej a zahraničnej odbornej 

literatúre za ostatných 6 rokov 

 
10 

10. Vedenie  záverečných prác - diplomových, špecializačných   a dizertačných 

za ostatných 6 rokov 
5 

11. Oponovanie záverečných prác- diplomových, rigoróznych, dizertačných 

a habilitačných, špecializačných za ostatných 6 rokov 
5 

12. Aktívna účasť na vedeckých  a odborných podujatiach za ostatných 6 rokov 

(prednášky doma a v zahraničí ) 
5 vedeckých a 

odborných 

podujatí z toho 
2 pozvané 

Z nasledovných aktivít aspoň 10 
13. Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, kvalitu a rozvoj študijného programu 

(garant / spolugarant) alebo zabezpečuje výučbu profilového predmetu v 

odbore 

áno 

14. Členstvo vo vedeckej rade  alebo kolektívneho orgánu fakulty alebo vysokej 

školy 
áno 

15. Členstvo vo vedeckej rade  inej vysokej školy áno 
16. Členstvo  v redakčnej rade vedeckého časopisu áno 

 

 
 
 

8 Vedenie, školenie doktorandov za posledných 6 rokov 1; ak ide o opakovanie výberového konania na funkčné 

miesto profesora 
9   § 1 ods.4 písm. c), ods.7 písm. a) podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č.397/ 2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 

umeleckej činnosti a Prílohy č. 10 k vyhláške. Autorský podiel je v rozsahu 3 AH. 

 
10  Ide o výstupy pre hodnotenie výskumnej činnosti vrátane scientometrických údajov   Scientometrickými 

údajmi sú najmä Impact Factor (IF), SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalised Imact per Paper (SNIP) 

alebo Hirschov index (H-index). 
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17. Expertízna a posudzovateľská činnosť  projektov   z grantových agentúr 
(MZ SR, KEGA, VEGA, APVV a pod.) 

áno 

18. Členstvo vo vedeckom výbore alebo organizačnom výbore alebo 

programovom výbore medzinárodného  podujatia: kongres, sympózium, 

konferencia a seminár. 

áno 

19. Recenzie článkov  vo vedeckých  alebo odborných časopisoch áno 
21. Získane ocenenie na národnej alebo medzinárodnej úrovni áno 
22. Pôsobenie na vysokej škole v zahraničí (stáže/ mobilita) 11 áno 
23. Iná významná aktivita rozvoja študijného odboru12 áno 
24. Členstvo v programovej rade študijného programu áno 
25. Členstvo v rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality fakulty alebo 

univerzity 
áno 

26. Členstvo v komisiách pre štátne skúšky, habilitačnej komisii alebo 

inauguračnej komisii v odbore 
áno 

27. Recenzent učebnice, monografie, vedeckých textov, článkov v časopisoch, 

konferenčných príspevkov uverejnených v zborníku atď. 
áno 

28. Účasť na tvorbe štandardizovaných postupov v odbore – nových metód 

a techník výskumu, diagnostických, liečebných a ošetrovateľských postupov 
áno 

 
 

*Kategorizácia výstupov: 

 
A+ vedecká publikácia in extenso v časopise Q1 a Q2 
A vedecká  publikácia in  extenso  v  časopise  Q3    alebo  alebo  publikácia,  ktorá  má  viac  ako  10 

indexovaných citácií 
A- vedecká  publikácia  in  extenso  v  časopise  Q4  a  ostatné  publikácie  in  extenso  v  časopisoch 

indexovaných vo WoS, Medline / PubMed alebo SCOPUS 
B ostatné  vedecké  publikácie in  extenso  v  ostatných  recenzovaných časopisoch  a  recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, minimálne národného významu 
Poznámka ku kvartilom Q1 – Q4. Akceptuje sa zaradenie časopisu do kvartilov podľa WoS – Journal Citation 

Reports alebo podľa SCOPUS – Scimago Jurnal Repotrs. Ak je časopis zaradený do viacerých vedných odborov 

s rôznymi hodnotami kvartilov, do úvahy sa berie ten hodnotnejší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Uchádzač to preukáže kontraktom alebo iným potvrdením z príslušného pracoviska 
12 O významnosti aktivít z hľadiska daného študijného odboru rozhodne príslušná výberová komisia na funkčné 

miesto docent alebo na funkčné miesto profesor
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