
Kritériá pre zahájenie habilitačného konania docentov  
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. 6 rokov práce 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 habilitácia v zmysle zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov 

2. jej náplňou sú najmä vybrané prednášky, kompletné praktické cvičenia, semináre, 
vedenie diplomových prác, konzultácie a tvorba učebných textov, alebo iných 
študijných materiálov 

3. rozsah pedagogickej práce musí zodpovedať najmenej 50 % normatívom daného času 
kontaktnej výučby odborného asistenta po dobu najmenej 5 rokov 

 
Čl. 3 

Publikačná činnosť 
  

1. autorstvo minimálne 20 vedeckých prác publikovaných in extenso v recenzovaných 
vedeckých časopisoch alebo v recenzovaných vedeckých zborníkoch alebo 
v recenzovaných vedeckých knižných publikáciách 

2. Autorstvo alebo spoluautorstvo vysokoškolskej učebnice, skrípt alebo učebných textov 
2. uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 5 prácach uvedených v bode 3.1 
3. 10 prác uvedených v bode 3.1 musí byť z odboru, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia 
4. z publikácií uvedených v bode 3.1 musí byť minimálne 2 práce v karentovaných 

časopisoch,  alebo 4 práce v MEDLINE, SCOPUS, EMBASE. 
                                                                

Čl. 4 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

  
Uchádzač musí mať minimálne 15 ohlasov na svoje publikované vedecké práce, z toho 5 
v zahraničných časopisoch.   

                                                                       
 
 
 
 
 
 



Čl. 5 
Záverečné ustanovenie 

 
Kritériá na zahájenie habilitácie docentov 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. 
  
  
      
 
 

Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
prvá prorektorka 

doc. MUDr. Roman Kováč, CSc. mim. prof. 
dekan fakulty 

 
                                                                                           
 
  
  

 

 


