
Kritériá pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov 
na Fakulte verejného zdravotníctva  Slovenskej zdravotníckej univerzity 

 
 

V súlade s § 12 ods. 1 písm. e zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. 
  

  
Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady 
  

1. úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied 
(CSc.), resp doktor vied (DrSc.), 

2. získanie vedecko-pedagogickej hodnosti docent, 
3. 10 rokov práca v odbore. 

  
Čl. 2 

Pedagogická činnosť 
  

1. uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu na vysokých 
školách v tom odbore, v ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, alebo 
v príbuzných odboroch v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení 
neskorších ustanovení , 

2. jej náplňou sú pravidelné prednášky (celosemestrové alebo ucelené bloky), vedenie 
diplomových prác, vedenie študentov špecializačného štúdia, vedenie doktorandov, 
skúšanie, praktické cvičenia, semináre, konzultácie a tvorba študijnej literatúry,  

3. rozsah pedagogickej práce musí zodpovedať najmenej 50 % normatívom daného času 
kontaktnej výučby po dobu najmenej 5 rokov od získania titulu docent v predmetoch 
z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor 
alebo v príbuznom študijnom odbore. 

  
Čl. 3 

Vedecká a publikačná činnosť 
Od uchádzača sa vyžaduje vykonávanie výskumnej, vývojovej činnosti a publikovanie 
výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom vednom odbore dokumentované nasledovne: 

1. autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jednej monografie, 
2. autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jednej vysokoškolskej učebnice a dvoch 

skrípt alebo učebných textov, 
3. autorstvo minimálne 45 vedeckých prác publikovaných in extenso v recenzovaných 

vedeckých časopisoch, v recenzovaných vedeckých zborníkoch alebo v 
recenzovaných vedeckých knižných publikáciách,  

2. uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 20 prácach uvedených v bode 3.3. 
3. minimálne 30 prác uvedených v bode 3.3, musí byť z odboru, v ktorom sa uskutočňuje 

vymenúvacie konanie  
4. z publikácií uvedených v bode 3.3 musí byť minimálne 5 prác v karentovaných 

časopisoch alebo 10 prác v MEDLINE, SCOPUS, EMBASE. 
5. uchádzač je autorom piatich prehľadných alebo editoriálnych článkov. 

  



Čl. 4 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

  
1. uchádzač  musí mať minimálne 30 ohlasov na svoje publikované vedecké práce, 

z čoho minimálne 12 musí byť registrovaných v citačných indexoch ISI alebo 
SCOPUS 

 
Čl. 5 

Vedecká škola 
  

1. formovanie vedeckej školy uchádzača sa preukáže minimálne 2 doktorandami.  
2. jeden doktorand musí byť úspešne ukončený v doktorandskom študijnom odbore, v 

ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie a jeden musí byť po úspešnom 
absolvovaní dizertačnej skúšky 

  
Čl. 6 

Preukázanie medzinárodnej úrovne  
  

1. medzinárodnú úroveň uchádzača potvrdzujú minimálne 2 pozitívne posudky 
zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov v odbore, v ktorom sa 
uskutočňuje vymenúvacie konanie  

2. pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň piatich 
publikácií v cudzom jazyku (prednostne v anglickom jazyku)  

3. zahraničných posudzovateľov (minimálne 2) oslovuje rektor SZU, pričom pri výbere 
vychádza z návrhu fakulty                        

  
  
                                                                       Čl. 7 

Záverečné ustanovenie 
  
Kritériá na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov na FVZ boli prerokované vo 
Vedeckej rade FVZ SZU dňa 9. decembra 2008 a nadobúdajú účinnosť dňom  schválenia vo 
Vedeckej rade Slovenskej zdravotníckej univerzity dňa 20. januára 2009. 
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