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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Limbová 2651/12 

833 03  Bratislava 37 

Fakulta verejného zdravotníctva 

Vnútorný predpis č. 3/2022 Fakulty verejného 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave 

 

 
 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave 

 

V nadväznosti na ustanovenia  § 12 ods. 1 písm. d) 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 “), podľa § 23 ods. 7 písm. c) a d) zákona 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 v platnom 

znení (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality VŠ“), v súlade s vyhláškou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len 

„vyhláška“), vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhláška o študijných 

odboroch“) a v súlade so štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 

profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo zo dňa 2. júla 2020 (ďalej len 

„štandardy“), Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave prerokovala dňa 18. 07. 2022 a Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „SZU“) schválila dňa 20. 08. 2022 kritériá na získanie 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Fakulte verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  v tomto znení: 

 

 

Bratislava 2022 
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Časť 1  

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

 

Článok 1 

Kvalifikačné predpoklady 

1. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD., CSc.) alebo vedecká hodnosť doktor 

vied (DrSc.). 

2. Uchádzač aktuálne vedecky a pedagogicky pôsobí v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo na vysokej škole. 

3. Päť rokov pedagogickej činnosti. 

4. Minimálnou podmienkou na začatie habilitačného konania je kontinuálna pedagogická 

činnosť v predmetoch študijného programu verejného zdravotníctva počas doby 

najmenej troch rokov od nadobudnutia vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. 

 

Článok 2 

Pedagogická činnosť 

1. Podmienkou na začatie habilitačného konania je, že uchádzač aktuálne pôsobí a 

nepretržite minimálne posledné tri akademické roky vedecky a pedagogicky pôsobil 

v príslušnom odbore habilitačného konania na vysokej škole. 

2. Uchádzač aktuálne vedecky a pedagogicky pôsobí v odbore habilitačného konania 

počas najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.  

3. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje obdobie, počas ktorého bol uchádzač v 

pracovnom pomere s vysokou školou sumárne v rozsahu, ktorý zodpovedá 50 % 

normatívu priamej pedagogickej záťaže (výučby) odborného asistenta, stanovenom 

vnútorným predpisom SZU, a to Smernicou č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť, alebo 

aktuálne platným a účinným vnútorným predpisom, ktorý bude v tej dobe nahrádzať 

pôvodnú smernicu č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

4. Uchádzač vykonával prax a pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu, štruktúre a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam v odbore habilitačného konania, a 

to hlavne: napr. viedol prednášky z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotil 

študentov, viedol a oponoval záverečné práce (bakalárske, magisterské, rigorózne), 

viedol a oponoval špecializačné práce, vytvoril študijné materiály, zabezpečoval 

konzultácie pre študentov, realizoval odbornú prax pre študentov, viedol študentov 

v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti, a pod. 

5. Uchádzač preukázal podiel na rozvoji odboru habilitačného konania prostredníctvom 

výstupov pedagogickej činnosti vo forme tvorby študijných materiálov (napr. 

vysokoškolská učebnica alebo kapitola v nej, učebný text, skriptum). 

6. Preukázanie iných relevantných aktivít v oblasti vzdelávania, napr. absolvovaním 

mobility ERASMUS+ v zahraničí sumárne v rozsahu minimálne 5 dní, organizovaním 

alebo odbornou garanciou vzdelávacích aktivít (workshop, seminár, konferencia a 

pod.), preukázaním rozvíjania jazykových, pedagogických, alebo digitálnych zručností 

a spôsobilostí, oceneniami za pedagogickú činnosť, pozvanými odbornými 

prednáškami na domáce a zahraničné konferencie, sympózia a pod., alebo spoluprácou 

na ďalšom vzdelávaní, prednáškovou činnosťou v akreditovaných špecializačných 

študijných programoch, oponovaním špecializačných prác a pod. 

7. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov habilitačného konania sú 

uvedené v Prílohe č. 1 tohto vnútorného predpisu. 
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8. Súčasťou hodnotenia pedagogickej činnosti uchádzača sú aj výsledky periodického 

monitorovania a hodnotenia študentmi, tzv. spätná väzba od študentov na jeho 

pedagogickú činnosť, a to za posledné tri akademické roky. 

 

Článok 3  

Tvorivá činnosť  

1. V rámci tvorivej činnosti sa vyžaduje od uchádzača prax a výsledky v oblasti tvorivých 

činností a to v týchto kritériách:   

a) účasť ako riešiteľ alebo spoluriešiteľ na výskumnej, vývojovej, alebo inej tvorivej 

činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v podobe vedeckých prác alebo 

iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere 

autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a 

osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania,  

b) účasť na organizovaní vedeckých podujatí, 

c) preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch v 

príslušnom odbore habilitačného konania, napr. absolvovaním pobytov v zahraničí, 

pozvanými prednáškami na medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí, 

stážami, kurzmi, ale najmä preukázaním ohlasov na publikované vedecké práce alebo 

iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalších atribútoch zodpovedajúcich 

medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v odbore habilitačného konania 

(autocitácie sa vylučujú z hodnotenia). 

2. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov habilitačného konania sú 

uvedené v Prílohe č. 1 tohto vnútorného predpisu. 

3. Publikované vedecké práce alebo iné výstupy tvorivej činnosti a ohlasy na publikované 

vedecké práce alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti sa dokladajú výpisom 

z akademickej knižnice, ktorý je overený a potvrdený jej zodpovedným zamestnancom. 

V prípade vysokých škôl, ktoré sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie 

publikačnej činnosti, ide o výstup z príslušnej akademickej knižnice overený 

prodekanom, v ktorého kompetencii je vedeckovýskumná činnosť fakulty, alebo 

dekanom príslušnej fakulty vysokej školy. 

4. V rámci plnenia tvorivej činnosti sa požaduje, aby uchádzač preukázal, že svojimi 

vedeckými prácami vytvoril ucelené vedecké dielo v odbore habilitačného konania. 

5. Od uchádzača sa vyžaduje dodržiavanie etických štandardov v oblasti integrity 

výskumu. Porušenie etických pravidiel výskumu a vzdelávania je dôvodom na 

neudelenie titulu docent. 

 

Článok 4 

Habilitačná práca 

1. Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako monografiu alebo monotematickú prácu, 

ktorá prináša zásadné a nové vedecké poznatky, alebo súbor publikovaných vedeckých 

prác doplnený komentárom, ktorý vystihuje vedecký prínos uchádzača. 

2. Habilitačnú prácu možno predložiť, po súhlase predsedu Vedeckej rady Fakulty 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, aj v cudzom 

jazyku (anglickom alebo českom), v tomto prípade zhrnutie habilitačnej práce je v 

slovenskom jazyku. 

3. Habilitačná práca predkladaná ako monotematická práca musí spĺňať náležitosti 

Smernice č. 5/2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, 

kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019, a to v súlade s 

medzinárodnými normami a štandardami, prípadne v aktuálne platnom a účinnom 
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vnútornom predpise, ktorý bude v tej dobe nahrádzať pôvodnú smernicu č. 5/2019 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o náležitostiach záverečných a 

kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a 

sprístupňovaní zo dňa 1.10.2019. 

 

 

Časť 2  

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

 

Článok 5  

Kvalifikačné predpoklady  

1. Uchádzač získal vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo.  

2. Podmienkou na začatie inauguračného konania je, že uchádzač aktuálne pôsobí a 

nepretržite minimálne posledné tri akademické roky vedecky a pedagogicky pôsobil v 

odbore inauguračného konania na vysokej škole. 

3. Desať rokov pedagogickej činnosti. 

 

Článok 6  

Pedagogická činnosť  

1. Uchádzač vykonáva pedagogickú činnosť počas najmenej troch rokov od získania 

vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore, ku ktorému je priradený 

odbor habilitačného konania a konanie na vymenúvanie profesorov, v ktorom sa má 

uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor. 

2. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje obdobie, počas ktorého bol uchádzač v 

pracovnom pomere s vysokou školou sumárne v rozsahu, ktorý zodpovedá 50 % 

normatívu priamej pedagogickej záťaže (výučby) docenta, stanovenom vnútorným 

predpisom SZU, a to Smernicou č. 4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave o pracovnej záťaži učiteľov, pedagogická činnosť, alebo aktuálne platným 

a účinným vnútorným predpisom, ktorý bude v tej dobe nahrádzať pôvodnú smernicu č. 

4/2021 Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

3. Uchádzač vykonával prax a pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu, štruktúre a 

kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam v odbore inauguračného konania, 

a to hlavne: napr. viedol prednášky z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotil 

študentov, viedol a oponoval záverečné práce (bakalárske, magisterské, rigorózne), 

viedol a oponoval špecializačné práce, vytvoril študijné materiály, zabezpečoval 

konzultácie pre študentov, realizoval odbornú prax pre študentov, viedol študentov 

v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti, a pod. 

4. Preukázanie iných relevantných aktivít v oblasti vzdelávania, napr. absolvovaním 

mobility ERASMUS+ v zahraničí sumárne v rozsahu minimálne 10 dní, organizovaním 

alebo odbornou garanciou vzdelávacích aktivít (workshop, seminár, konferencia, a pod.), 

preukázaním rozvíjania jazykových, pedagogických alebo digitálnych zručností a 

spôsobilostí, oceneniami za pedagogickú činnosť, pozvanými odbornými prednáškami 

na domáce a zahraničné konferencie, sympózia, a pod., alebo spoluprácou na ďalšom 

vzdelávaní, prednáškovou činnosťou v akreditovaných špecializačných študijných 

programoch, oponovaním špecializačných prác, a pod. 

5. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov v odbore inauguračného 

konania sú uvedené v Prílohe 1 tohto vnútorného predpisu.  
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6. Súčasťou hodnotenia pedagogickej činnosti uchádzača sú aj výsledky periodického 

monitorovania a hodnotenia študentmi, tzv. spätná väzba od študentov na jeho 

pedagogickú činnosť, a to za posledné tri akademické roky. 

 

Článok 7  

Tvorivá činnosť 

1. V rámci tvorivej činností sa vyžaduje plnenie týchto kritérií:  

a) prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, a to najmä: vedenie výskumných tímov, 

organizovanie vedeckých podujatí, uskutočňovanie výskumnej, vývojovej, alebo inej 

tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v podobe vedeckých prác 

alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, štruktúre, rozsahu, intenzite, miere 

autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a 

osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, 

b) vplyv na vývoj príslušného odboru habilitačného a inauguračného konania 

vytvorením vedeckej školy, alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, ktorá 

nadväzuje na výstupy jeho tvorivej činnosti, minimálne tým, že vyškolil a vedie 

doktorandov v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, 

c) uznanie, že uchádzač je považovaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, jeho vedecké 

práce dosiahli aj medzinárodné uznanie, napr. absolvovaním pobytov v zahraničí, 

pozvanými prednáškami na medzinárodných konferenciách doma a v zahraničí, 

stážami, kurzmi, ale najmä preukázaním ohlasov na publikované vedecké práce alebo 

iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalších atribútoch zodpovedajúcich 

medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru habilitačného a inauguračného 

konania (vyžadujú sa ohlasy na tvorivú činnosť aj zo zahraničia, autocitácie sa 

vylučujú z hodnotenia), 

d) preukázanie medzinárodného uznania písomnými referenciami od popredných 

zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej 

republiky, pričom v referencii odborník potvrdí, že výsledky tvorivej činnosti 

uchádzača majú medzinárodné uznanie, a že uchádzač spĺňa požiadavky na 

pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte. 

2. Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov v odbore inauguračného 

konania sú uvedené v Prílohe 1 tohto vnútorného predpisu. 

3. Publikované vedecké práce alebo iné výstupy tvorivej činnosti a ohlasy na publikované 

vedecké práce alebo iné výstupy tvorivej činnosti sa dokladajú výpisom z akademickej 

knižnice, overeným jej zodpovedným zamestnancom. V prípade vysokých škôl, ktoré 

sú prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti, ide o výstup 

z príslušnej akademickej knižnice, overený prodekanom, v ktorého kompetencii je 

vedeckovýskumná činnosť fakulty, alebo dekanom príslušnej fakulty vysokej školy. 

4. Ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter príslušného odboru 

inauguračného konania. 

5. Od uchádzača sa vyžaduje dodržiavanie etických štandardov v oblasti integrity 

výskumu. Porušenie etických pravidiel výskumu a vzdelávania je dôvodom na 

neudelenie titulu profesor. 
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Časť 3  

Spoločné ustanovenia 
 

1. Podmienky a požiadavky na začatie habilitačného konania a inauguračného konania, 

uvedené v týchto kritériách, sú minimálnymi kritériami a nemožno ich nahradiť plnením 

iných kritérií.  

2. Splnenie minimálnych prahových hodnôt merateľných ukazovateľov, uvedených v 

tomto vnútornom predpise, nezakladá nárok na úspešné ukončenie habilitačného 

konania a inauguračného konania.  

3. Pri habilitačnom konaní splnenie podmienok podľa § 1 ods. 1 až 3 vyhlášky a podľa 

kritérií na získanie titulu docent preskúma habilitačná komisia. Svoj záver o splnení 

alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi Vedeckej 

rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

4. Pri inauguračnom konaní splnenie podmienok podľa § 5 ods. 1 až 2 vyhlášky a podľa 

kritérií na získanie titulu profesor preskúma inauguračná komisia. Svoj záver o splnení 

alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi Vedeckej 

rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  

5. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vymenúva za docentov a 

navrhuje na vymenovanie za profesorov len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované 

kritériá. 

 

 

Časť 4  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento vnútorný predpis prerokovala Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 18. 07. 2022. 

2. Tento vnútorný predpis schválila Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 20. 08. 2022, tým nadobudol platnosť a účinnosť. 

3. Habilitačné a inauguračné konania, ktoré sa začali pred dňom nadobudnutia účinnosti 

tohto predpisu, sa dokončia podľa kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor 

podľa predpisov účinných v čase začatia týchto konaní (Kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave účinné od 15. 12. 2014). 

4. Nadobudnutím účinnosti týchto kritérií strácajú platnosť a účinnosť kritériá, ktoré boli 

prerokované Vedeckou radou Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 26. 11. 2014 a schválené Vedeckou radou 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 15. 12. 2014. 

 

 

 

 

      

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v. r.             MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc., v. r. 

                   rektor SZU   dekanka Fakulty verejného zdravotníctva SZU 

       predseda Vedeckej rady SZU                 predsedníčka Vedeckej rady Fakulty verejného    

        zdravotníctva 
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Príloha č. 1 

Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov ako jeden z podkladov pri 

vyhodnotení plnenia požiadaviek na získanie vedecko-pedagogického titulu docent  

a profesor v študijnom odbore verejné zdravotníctvo 

 

Merateľné ukazovatele Habilitačné konanie Inauguračné konanie 

Pedagogická priama záťaž 

za stanovené obdobie 

minimálne 324 hodín minimálne 252 hodín 

Vedecké pôsobenie 

Vedecká výchova (školiteľ) 

doktorandov ukončená 

obhajobou záverečnej 

dizertačnej práce 

nevyžaduje sa 2 

Vedecká výchova (školiteľ) 

doktorandov ukončená 

dizertačnou skúškou 

nevyžaduje sa 1 

Vedenie (školiteľ) 

bakalárskych, diplomových 

alebo rigoróznych 

záverečných prác v študijnom 

odbore verejné zdravotníctvo; 

vedenie (školiteľ špecialista) 

dizertačných prác 

minimálne 20 obhájených 

záverečných prác 

minimálne 30 obhájených 

záverečných prác 

Vedenie (školiteľ) 

špecializačných prác 

v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo 

minimálne 5 obhájených 

špecializačných prác 

minimálne 10 obhájených 

špecializačných prác 

Člen Spoločnej odborovej 

komisie, resp. odborovej 

komisie pre obhajoby 

doktorandských dizertačných 

prác, habilitačných komisií 

a pod. 

nie áno 

Oponentúry grantových úloh, 

oponentúry dizertačných prác 

a habilitačných prác  

nie áno 

Recenzie publikácií a pod., 

doma alebo v zahraničí 

áno áno 

Vedeckovýskumná činnosť 

Zodpovedný riešiteľ alebo 

spoluriešiteľ vedecko-

výskumného projektu 

(domáce alebo zahraničné 

granty, vrátane 

inštitucionálnych interných 

grantov) 

minimálne 1 grantová úloha minimálne 2 grantové úlohy, 

z toho minimálne jednu 

úspešne ukončenú 

Výskumný pobyt, stáž alebo 

mobilita na pracovisku v 

zahraničí 

minimálne 1 v súhrnnom 

trvaní minimálne 5 dní 

minimálne 2 v súhrnnom 

trvaní minimálne 10 dní 

Publikačná /tvorivá činnosť 
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V1 alebo V2 – autorstvo 

alebo spoluautorstvo vo 

vedeckej monografii alebo v 

kapitole v rámci monografie 

nevyžaduje sa minimálne 1 monografia 

Autorstvo alebo 

spoluautorstvo vo vedeckých 

prácach in extenso 

minimálne 20 prác a z toho 

minimálne 10 prác ako prvý 

alebo korešpondujúci autor 

minimálne 40 prác a z toho 

minimálne 20 prác ako prvý 

alebo korešpondujúci autor 

 

V3 – autorstvo alebo 

spoluautorstvo vo vedeckých 

prácach in extenso 

registrovaných v databázach 

Web of Science alebo 

SCOPUS (JCR, Scimago: 

Q1, Q2, Q3, Q4) 

minimálne 3 práce 

uverejnené v časopisoch s 

impakt faktorom  IF ≥ 0,35 

a) minimálne 4 práce 

uverejnené v časopisoch s  

impakt faktorom IF ≥ 0,35 

b) minimálne 1 publikácia s 

kvartilom Q1 alebo 4 

publikácie s kvartilom Q2 

P1 – pedagogický výstup 

publikačnej činnosti ako 

celok - vysokoškolská 

učebnica, skriptum, učebný 

text alebo P2 – pedagogický 

výstup publikačnej činnosti 

ako časť učebnice alebo 

skripta – kapitola (autorstvo 

alebo spoluautorstvo) 

text v rozsahu minimálne 3 

autorských hárkov sumárne 

text v rozsahu minimálne 9 

autorských hárkov sumárne 

Celkový počet ohlasov na 

publikačnú činnosť 

uchádzača 

minimálne 20 

 

minimálne 35 

Počet ohlasov, na publikačnú 

činnosť uchádzača, 

registrovaných v databázach 

Web of Science alebo 

SCOPUS 

minimálne 10 minimálne 15 

Písomné referencie na 

výsledky uchádzača od 

popredných zahraničných  

odborníkov z aspoň troch 

rozličných štátov mimo SR 

nevyžaduje sa áno, s uvedením, že 

uchádzač spĺňa požiadavky 

na pôsobenie vo funkcii 

profesora v medzinárodnom 

kontexte 

Aktívna účasť na vedeckých 

podujatiach (prednáška, 

poster) 

a) minimálne na 15 

vedeckých podujatiach 

v Slovenskej republike 

b) minimálne na 5 

vedeckých podujatiach v 

zahraničí 

a) minimálne na 30 

vedeckých podujatiach 

v Slovenskej republike 

b) minimálne na 10 

vedeckých podujatiach 

v zahraničí, pričom aspoň 

3 z nich vo forme 

vyžiadaných prednášok 

 


