SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

Kritériá na získanie titulu docent v odbore verejné zdravotníctvo
Čl. 1
Kvalifikačné predpoklady
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.).
b) 5 rokov práce vo verejnom zdravotníctve.

Čl. 2
Pedagogická činnosť
a) Minimálnou podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie kontinuálnej
pedagogickej činnosti v predmetoch študijného odboru verejné zdravotníctvo počas
doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa.
b) Podmienkou na udelenie titulu docent je vykonávanie systematickej pedagogickej
činnosti v pregraduálnom, postgraduálnom a v ďalšom vzdelávaní na vysokej škole
po dobu najmenej posledných 5 rokov ku dňu podania žiadosti, pričom rozsah
pedagogickej práce

musí zodpovedať najmenej 50 % normatívom daného času

kontaktnej výučby odborného asistenta na vysokých školách v predmetoch študijného
odboru verejné zdravotníctvo.
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c) Uchádzač sa zúčastňuje na pedagogickom procese formou prednášok, praktických
cvičení, seminárov, vedení diplomových prác, konzultácií, oponentských posudkov
špecializačných prác a pri tvorbe študijnej literatúry alebo iných porovnateľných
učebných pomôcok

Čl. 3
Habilitačná práca
a) Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako:
 monografiu alebo
 monotematickú prácu, ktorá prináša zásadné a nové vedecké poznatky, alebo
 súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, vystihujúcim
vedecký prínos uchádzača
b) Habilitačnú prácu možno predložiť po súhlase predsedu vedeckej rady aj v jazyku
anglickom alebo českom. Zhrnutie habilitačnej práce je v slovenskom jazyku.

Čl. 4
Publikačná činnosť
a) autorstvo minimálne 20 vedeckých publikácií in extenso v recenzovaných vedeckých
časopisoch.
b) uchádzač je prvým alebo korešpondujúcim autorom minimálne v 10 vedeckých
publikáciách
c) 3 publikácie sú v časopisoch s predpísaným impact faktorom (IF) IF ≥ 0,35.
d) Z celkového počtu in extenso publikácií je maximálne 20 % z príbuzného študijného
odboru.
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e) uchádzač je autorom alebo spoluautorom jedných skrípt alebo jedného učebného textu
(pripúšťa sa aj v elektronickej forme), pričom skutočný podiel uchádzača je v rozsahu
najmenej 3 AH tvoriacich jeden celok alebo súčet v jednej publikácii.
f) participácia na publikácii z medzinárodných klinických alebo laboratórnych
multicentrických štúdií sa bude považovať za publikáciu v príslušnej databáze len
vtedy, keď je uchádzač uvedený ako jeden z principiálnych riešiteľov a uvedený
medzi hlavnými autormi publikácie v záhlaví publikácie (nie na konci publikácie).
g) Prijatie práce do tlače, musí byť doložené akceptačným listom redakčnej rady.

Čl. 5
Ohlasy na publikačnú činnosť
a) uchádzač v odbore musí mať najmenej 15 citácií, z toho najmenej 5 citácií je v
časopisoch registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS. Autocitácie sa
nepočítajú. Za autocitáciu sa považuje prípad, ak citácia obsahuje meno autora alebo
spoluautorov práce.

Čl. 6
Grantová činnosť
a) uchádzač je, resp. bol zodpovedným riešiteľom minimálne 1 grantovej úlohy.

Splnenie habilitačných kritérií nie je podmienkou k začatiu habilitačného konania.
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Kritériá na získanie titulu profesor v odbore verejné zdravotníctvo
Čl. 7
Kvalifikačné predpoklady
a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied
(CSc.), resp. doktor vied (DrSc.)
b) minimálne 10 rokov práce vo verejnom zdravotníctve
c) habilitácia v odbore verejné zdravotníctvo, výnimočne v príbuznom biomedicínskom
odbore

Čl. 8
Vedecko-pedagogická činnosť
a) komplexná a kontinuálna pedagogická činnosť na vysokých školách v predmetoch
študijného odboru verejné zdravotníctvo počas doby posledných najmenej 5 rokov od
získania titulu docent ku dňu podania žiadosti, pričom sa zohľadňuje len doba, počas
ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou v rozsahu najmenej 50 %
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia).
b) uchádzač sa zúčastňuje na pedagogickom procese formou prednášok alebo seminárov,
vedení habilitačných, dizertačných, špecializačných, diplomových prác a pri tvorbe
študijnej literatúry, obsahu praktických cvičení, seminárov, alebo iných
porovnateľných učebných pomôcok, účasti v komisiách štátnych záverečných skúšok

Čl. 9
Publikačná činnosť
a) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo
učebných textov
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b) uchádzač je autorom, alebo spoluautorom minimálne 40 vedeckých publikácií in
extenso publikovaných v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých
časopisoch, z nich je maximálne 20 % v recenzovaných zborníkoch.
c) päť publikácií je kategórie A (v prílohe č. 1).
d) minimálne 3 práce musia byť uverejnené v časopisoch s predpísaným

impact

faktorom (IF) IF ≥ 0,35.
e) Z celkového počtu in extenso publikácií je maximálne 20 % z príbuzného študijného
odboru.
f)

Prijatie práce do tlače, musí byť doložené akceptačným listom redakčnej rady.

Čl. 10
Ohlasy na publikačnú činnosť
a) uchádzač má minimálne 30 citácií, z toho minimálne 10 je registrovaných v databáze
Web of Science alebo SCOPUS. Autocitácie sa nepočítajú. Za autocitáciu sa považuje
prípad, ak citácia obsahuje meno autora alebo spoluautorov práce.

Čl. 11
Vedecká škola
a) formovanie vedeckej školy uchádzač preukáže úspešným vyškolením 2 doktorandov
v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, minimálne vyškolenie jedného doktoranda
v študijnom odbore verejné zdravotníctvo a školenie jedného doktoranda po absolvovaní
dizertačnej skúšky v odbore verejné zdravotníctvo.
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b) uchádzač o titul vysokoškolského profesora ovplyvnil vývin daného študijného odboru
vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá
nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy.
c) uchádzač o titul vysokoškolského profesora je v danom študijnom odbore uznávanou
vedeckou osobnosťou, jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárodné uznanie.

Čl. 12
Grantová činnosť
Uchádzač bol alebo je zodpovedným riešiteľom minimálne 2 grantových úloh.

Čl. 13
Záverečné ustanovenie
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedeckopedagogického titulu „profesor“ boli prerokované Vedeckou radou Fakulty verejného
zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 26.11.2014 a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia Vedeckou radou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
dňa 15.12.2014.

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

predseda VR SZU
v. r.

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
mimoriadny profesor
predseda VR FVZ SZU
v. r.
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Príloha č. 1

Kategória
výstupu

Druh výstupu



A

Vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách
Štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané v renomovaných
zahraničných vydavateľstvách
 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách
 Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor ≥ 0,35)
 Prijatá prihláška patentu v zahraničí
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