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V súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) , v súlade s 
Vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠ SR č. 457/2012 Z.z. 
(ďalej len „vyhláška“), v súlade s Kritériami používanými pri posudzovaní spôsobilosti 
vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, 
v súlade so znením prílohy k uzneseniu č. 74.7.1. Akreditačnej komisie – poradného orgánu 
Vlády SR a v súlade s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Univerzity J. Selyeho, po 
predchádzajúcom prerokovaní vo Vedeckej rade Reformovanej teologickej fakulty Univerzity 
J. Selyeho, Vedecká rada Univerzity J. Selyeho schválila na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 
2018 tieto kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického 
titulu „docent“ (ďalej „kritériá na získanie titulu docent“) a kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (ďalej „kritériá na získanie 
titulu profesor“).  

Čl. 1 Kritériá na získanie titulu docent 

1. Uchádzač plní základný kvalifikačný predpoklad a má ukončené vysokoškolské 
vzdelanie tretieho stupňa v danom alebo príbuznom študijnom odbore.  

2. Uchádzač vedecky a pedagogicky alebo umelecky a pedagogicky pôsobí v danom 
študijnom alebo príbuznom študijnom odbore na vysokej škole počas doby najmenej 
troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa. Pod týmto 
pôsobením sa rozumie najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie 
záverečných prác, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem 
vyučovania.  Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol 
uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas 
v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane 
zahraničia).  

3. Uchádzač preukáže, že 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. Uchádzač 
zároveň preukáže, že je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou 
v odborných kruhoch alebo uznávanou umeleckou osobnosťou v umeleckých kruhoch 
doma i v zahraničí. Tieto skutočnosti uchádzač preukáže tým, že plní minimálne 
konkrétne kritériá v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa uchádza o udelenie 
titulu docent. Konkrétne požiadavky na plnenie týchto kritérií sú uvedené v prílohe č. 
1. 

Čl. 2 Kritériá na získanie titulu profesor 

1. Uchádzač plní základný kvalifikačný predpoklad a je nositeľom titulu docent 
získaného na základe vypracovania a obhajoby habilitačnej práce a úspešného 
absolvovania habilitačného konania v danom alebo príbuznom študijnom odbore.  

2. Uchádzač preukáže vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch 
rokov od získania titulu docent v predmetoch z odboru, v ktorom sa mu má udeliť titul 
profesor alebo z príbuzného študijného odboru. Na výkon pedagogickej činnosti sa 



zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou 
školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu najmenej polovice 
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia), viedol prednášky, 
semináre a cvičenia a viedol doktorandov.  

3. Uchádzač preukáže publikovanie najmenej jednej monografie, najmenej jednej 
vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo učebných textov. 

4. Uchádzač preukáže úspešné vyškolenie najmenej dvoch doktorandov v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore a školenie aspoň jedného doktoranda v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore. 

5. Uchádzač preukáže publikovanie vedeckých prác alebo výstupov kategórie A a iných 
stanovených výstupov v počte, ktorý bol stanovený Akreditačnou komisiou – 
poradným orgánom Vlády SR (príloha k uzneseniu 74.7.1.) pre daný študijný odbor. 

6. Uchádzač preukáže, že je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo 
umeleckou osobnosťou a jeho vedecké práce alebo umelecké diela dosiahli široké 
medzinárodné uznanie. Tieto skutočnosti uchádzač preukáže tým, že plní minimálne 
konkrétne kritériá v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa uchádza o udelenie 
titulu profesor. Konkrétne požiadavky na plnenie týchto kritérií sú uvedené v prílohe 
č. 1. Okrem toho medzinárodné uznanie uchádzač preukáže podporným písomným 
vyjadrením najmenej troch profesorov alebo iných popredných zahraničných 
odborníkov z najmenej troch štátov, pričom najmenej dve vyjadrenia pochádzajú od 
odborníkov z iného štátu ako Česká republika. 

Čl. 3 Spoločné ustanovenia 

1. Uchádzači o titul docent alebo profesor predkladajú žiadosť, ktorá obsahuje náležitosti 
podľa vyhlášky a podľa Zásad UJS o postupe pri získavaní titulov docent a profesor, 
ktoré sa určujú opatrením rektora UJS.  

2. Pri habilitačnom konaní splnenie kritérií a ďalších podmienok preskúma habilitačná 
komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, 
ktorý predloží predsedovi Vedeckej rady Reformovanej teologickej fakulty UJS.  

3. Pri vymenúvacom konaní splnenie kritérií a ďalších podmienok preskúma 
vymenúvacia komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v 
písomnom návrhu, ktorý predloží predsedovi Vedeckej rady Reformovanej teologickej 
fakulty UJS.  

4. Pri preukazovaní citácií sa vylučujú autocitácie a semiautocitácie.  

5. V prípade uchádzačov zo zahraničia sa za domáce publikácie a domáce citácie 
považujú práce uverejnené a citácie uverejnené v prácach v štáte, z ktorého uchádzač 
pochádza. Za odborníkov zo zahraničia sa v ich prípade nepovažujú odborníci zo 
štátu, z ktorého pochádzajú.  

6. Splnenie uvedených minimálnych kritérií nie je možné nahradiť plnením iných kritérií.  

7. Splnenie týchto kritérií nezakladá nárok na úspešné skončenie habilitačného konania a 



vymenúvacieho konania za profesora.  
 

 
Čl. 4  Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite J. Selyeho 
nadobúdajú platnosť schválením Vedeckou radou Univerzity J. Selyeho dňa 18. 12. 
2018.   

2. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite J. Selyeho 
nadobúdajú účinnosť dňom 18. 12. 2018.   

 
 

V Komárne 18. 12. 2018                                          Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
                                                                                 rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1.  

Konkrétne požiadavky na plnenie kritérií  

pre študijný odbor teológia Univerzity J. Selyeho  

Príloha č. 1. je súčasťou kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie 
splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu 
profesor (ďalej len „kritériá“) schválených Vedeckou radou Univerzity J. Selyeho, dňa 18. 12. 
2018, v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a stanovuje konkrétne požiadavky kritérií platných pre študijný odbor teológia Univerzity J. 
Selyeho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č. 1: 
Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy 
Študijné odbory:  2.1.12. teológia 
Súčasť: Reformovaná teologická fakulta 
  

A. VŠEOBECNÉ POVINNÉ KRITÉRIÁ docent profesor 

A.1. vedecká hodnosť PhD. (rok získania)   

A.2. titul docent (rok získania) -  

A.3. vykonávanie pedagogickej činnosti (počet rokov) 
3 roky po 

získaní PhD. 

3 roky  po 
získaní titulu 

docent 

A.4. vedenie úspešne ukončených doktorandov (počet) - 2 

A.5. aktuálne vedenie doktorandov po dizertačnej skúške 
(počet) 

- 1 

A.6. autorstvo vysokoškolskej učebnice (počet)1 - 1 

A.7. autorstvo skrípt alebo učebných textov (počet)2 1 2 

A.8. autorstvo výstupov kategórie A (počet)3 -  3 

A.9. pozitívne písomné referencie od zahraničných 
odborníkov 

- 3 

B. ŠPECIFICKÉ POVINNÉ KRITÉRIÁ   

B.1.  garantovanie alebo spolugarantovanie študijného 
programu (počet študijných programov) 

- 1 

B.2. vedenie úspešne ukončených záverečných prác na prvom 
alebo druhom stupni štúdia (počet prác) 

5 15 

B.3. autorstvo vedeckej monografie (počet )4 1 2 

B.4. autorstvo vedeckých prác spolu (počet)5 20 40 

B.5.a.  autorstvo vedeckých prác v zahraničí (počet)6  alebo 
B.5.b.  autorstvo vedeckých prác v karentovaných časopisoch 
a v  registrovaných databázach  Web of Science alebo Scopus 
(počet)7,8 

10 20 

2 4 

B.6. citácie alebo ohlasy na vedecké práce spolu (počet) 25 50 

B.7.a.  citácie na vedecké práce v zahraničí (počet) alebo 
B.7.b.  citácie na vedecké práce indexované v databázach  
Web of Science alebo Scopus (počet)9 

10 20 

5 10 

B.8. riešiteľ úspešne ukončeného výskumného projektu 
(počet)10 

1 2 

B.9.a. vedúci riešiteľ medzinárodného projektu (ukončeného, 
resp. prebiehajúceho) alebo 
B.9.b. vedúci riešiteľ dvoch domácich výskumných projektov 
(ukončených, resp. prebiehajúcich) (počet)11 

- 1 

- 2 

C. ŠPECIFICKÉ VOLITEĽNÉ KRITÉRIÁ12 1 3 

C.1. členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu 
vydávanom v zahraničí (počet) 

1 1 

C.2. členstvo vo vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy 
(počet) 

1 1 

C.3. členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia 1 1 



a členstvo v inom expertnom grémiu na národnej alebo 
medzinárodnej úrovni (počet) 
C.4. vedecký garant medzinárodnej vedeckej konferencie 
(počet) 

1 1 

C.5. členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej vedeckej 
konferencie (počet) 

1 1 

C.6. členstvo v rade, komisii alebo grémiu grantovej agentúry 
(APVV, VEGA, KEGA) (počet) 

1 1 

C.7. pedagogické a vedecké pôsobenie na vysokej škole  
v zahraničí (počet) 13 

1 1 

C.8. získanie štipendia a absolvovanie najmenej 1-mesačnej 
stáže na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v zahraničí 
(počet) 

1 1 

C.9. získané ocenenie na národnej alebo medzinárodnej 
úrovni (počet) 

1 1 

C.10. nositeľ vedeckej hodnosti DrSc. 1 1 

C.11. budovanie výskumnej infraštruktúry (projektový 
manažér alebo odborný koordinátor v projektoch 
financovaných  
zo štrukturálnych fondov EÚ) (počet) 

1 1 

C.12. iná významná aktivita z hľadiska rozvoja daného 
študijného odboru (počet) 14 

1 1 

 

Vysvetlivky: 

1 Ide o kategórie ACA a ACB definované  v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, pričom minimálny autorský podiel je 
v rozsahu 3 AH. V rámci kritéria A.6. sa zohľadňujú  aj kategórie výstupov ACC a ACD za predpokladu, že ich súčet 
dosiahne aspoň rozsah 3 AH autorského podielu uchádzača. 
2 Ide o kategóriu BCI definovanú v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR  č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, pričom minimálny autorský podiel pre 
každý výstup je v rozsahu 3 AH. V rámci kritéria A.7. sa zohľadňuje aj kategória výstupov BCK za predpokladu, že ich súčet 
dosiahne aspoň rozsah 3 AH (docent) resp. 6 AH (profesor) autorského podielu uchádzača. 

Všeobecné povinné kritériá A.6. a A.7. sa u profesora alternujú [Viď čl. 2) ods. 3) Kritérií na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite J. 
Selyeho v Komárne]. 
3 Ide o výstupy definované v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy pre oblasť výskumu 2: Humanitné vedy a spresnené v prílohe 
k uzneseniu č. 73.1.1 Akreditačnej komisie (Zápisnica č. 73 z 23.-24.10.2013) - poradného orgánu vlády SR. Patria tu: 
Vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp. publikované v časopisoch s IF ≥ 0,14, ktoré napĺňajú kritériá 
karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi;  resp. „vedecké monografie zásadného významu pre oblasť 
výskumu, vedecké monografie vydané v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve registrované podľa vyhlášky AAA; 
vedecké štúdie evidované v profesijných  databázach. Minimálny výstup musí obsahovať: 1 monografiu v zahraničnom 
vydavateľstve v cudzom jazyku, 1 monografiu v zahraničnom vydavateľstve v slovenskom jazyku, 1 monografiu v domácom 
vydavateľstve v slovenskom jazyku. Posúdenie skutočnosti, či ide o výstup zásadného významu pre oblasť výskumu je 
v kompetencii habilitačnej alebo vymenúvacej komisie. 
4 Ide o kategórie AAA, AAB, ABA a ABB definované  v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR  č.  456/2012 Z.z.  
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, pričom minimálny 
autorský podiel je v rozsahu 3 AH. V rámci kritéria B.3. sa zohľadňujú  aj kategórie výstupov ABC a ABD za predpokladu, 
že ich súčet dosiahne aspoň rozsah 3 AH (docent) resp. 6 AH (profesor) autorského podielu uchádzača. 
5 Ide o kategórie ABC, ABD, ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGJ definované  
v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR  č.  456/2012 Z.z.  o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Do celkového počtu v rámci plnenia kritéria B.4. sa zohľadňujú aj 
výstupy kategórií AAA, AAB, ABA a ABB. 
6 Ide o kategórie AAA, ABA, ABC, ADE, ADM, AEC, AFA a AFC definované  v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR  
č.  456/2012 Z.z.  o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 



7 Ide o kategórie ADC, ADD, ADM a ADN definované  v zmysle prílohy č. 1 k Vyhláške MŠVVŠ SR  č.  456/2012 Z.z.  
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 
8 Špecifické povinné kritériá B.5.a. a B.5.b. sa alternujú. Taktiež sa môžu kombinovať a to tak, že 1 vedecká práca v B.5.b 
nahrádza 5 vedeckých prác v B.5.a.  
9 Špecifické povinné kritériá B.7.a. a B.7.b. sa alternujú. Taktiež sa môžu kombinovať a to tak, že 1 citácia v B.7.b nahrádza 3 
citácie v B.7.a. 
10 Výskumný projekt je definovaný ako projekt výskumného charakteru, na ktorého riešenie fakulta získala domáci/e resp. 
zahraničný/é grant/y. Posúdenie domáceho resp. medzinárodného charakteru konkrétneho projektu je v kompetencii 
habilitačnej alebo vymenúvacej komisie. 
11 Špecifické povinné kritériá B.9.a. a B.9.b. sa alternujú.  
12 Uchádzač o udelenie titulu docent musí preukázať plnenie aspoň 1 a uchádzač o titul profesora aspoň 3 zo súboru 12 
kritérií (C.1. až C.12.). Za plnenie kritéria sa považuje nenulová hodnota daného indikátora v rámci sledovaného kritéria.  
13 Zohľadňuje sa len pôsobenie s dobou minimálne 1 semester, resp. trimester. Uchádzač to preukáže kontraktom alebo iným 
potvrdením z príslušného pracoviska. 
14 O významnosti aktivity z hľadiska daného študijného odboru rozhodne príslušná habilitačná alebo vymenúvacia komisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Komárne 18. 12. 2018                                          Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD. 
                                                                                  rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


