
 

  
Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 

na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 

Prerokované vo VR FTVŠ UK 28.04.2022 

Schválené vo VR UK 06. 06. 2022 

 
Odbor habilitačného a inauguračného konania: športová edukológia 

 

 

 
Kategorizácia výstupov: 

A+ Výstupy registrované vo WOS Q1, Q2, Q3, monografia vydaná v renomovaných 

zahraničných vydavateľstvách 

A Výstupy registrované vo WOS Q4, ostatných WOS, monografia vydaná v ostatných 

zahraničných vydavateľstvách 

 
1 V odbore uskutočňovania habilitačného konania alebo v príbuznom študijnom odbore v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného 

pracovného času (vrátane pedagogického pôsobenia v zahraničí). 
2 Autorstvo učebných textov možno v rovnakom rozsahu nahradiť výstupmi tvorivej činnosti na úrovni minimálne A-, ktoré sa preukázateľne 

používajú pri výkone pedagogickej činnosti uchádzača o získanie titulu docent, pričom tieto publikačné výstupy nemožno zároveň použiť na 

preukazovanie plnenia kritérií daného uchádzača o získanie titulu docent v oblasti vedeckých prác alebo výstupov 
3 Publikácie nižšej kategórie možno nahradiť z nadpočtu publikácií vyššej kategórie (napr. odbornú prácu pedagogicko-metodického 

charakteru možno nahradiť vedeckou prácou). 
4 V odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom odbore v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného 
týždenného pracovného času (vrátane pedagogického pôsobenia v zahraničí). 
5 Autorstvo jednej (1) vysokoškolskej učebnice alebo učebných textov možno v rovnakom rozsahu nahradiť výstupmi tvorivej činnosti na 

úrovni minimálne A-, ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone pedagogickej činnosti uchádzača o získanie titulu profesor, pričom tieto 
publikačné výstupy nemožno zároveň použiť na preukazovanie plnenia kritérií daného uchádzača o získanie titulu profesor v oblasti 

vedeckých prác alebo výstupov. 
6 Uchádzač musí byť prvý alebo korešpondenčný autor. 
7 CC s IF ≥ 0,10, kde musí byť uchádzač v dvoch z nich prvý alebo korešpondenčný autor. 

Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty 

doc. prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov 
Vzdelávacia činnosť v rozsahu: 
Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 

Vysokoškolská učebnica 
alebo 
učebný text, skriptá (uvádza sa autorský podiel uchádzača) 

Odborné práce pedagogicko-metodického charakteru 

 

3 roky po PhD.1 

10 

 

 

(6 AH)2 

103 

 

3 roky po doc.4 

20 

1 

 

(9 AH)5 

 

2. Vedeckovýskumná činnosť 
Vedecká monografia 

Vedecké práce/z toho uverejnené v zahraničí/z toho evidované 

vo WOS alebo SCOPUS 

 

1 

 

20/5/16 

 

2 

 

35/10/37 

3. Ohlasy na publikačné výstupy 
Spolu/z toho v zahraničí/z toho evidované vo WOS alebo 

SCOPUS 

 

 

30/10/3 

 

 

60/20/5 

4. Vedecká škola 
Výchova doktorandov: Ukončených/po dizertačnej skúške 
Úspešne ukončené výskumné projekty/z toho v prípade doc. 

ako vedúci projektu alebo zástupca vedúceho projektu, v 

prípade prof. len vedúci projektu 

 

 

 

 

2/1 

 

1/1 

 

 

4/2 



A- Výstupy registrované v SCOPUS, kapitola v monografii vydaná v zahraničnom 

vydavateľstve, iná publikácia, ktorá má 10 a viac citácií evidovaných vo WOS alebo 

SCOPUS 

B Monografie v domácich vydavateľstvách, kapitoly v monografiách v domácich 

vydavateľstvách 

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte telesnej výchovy a 

športu Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedec-

kej rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022. 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

predseda VR UK 
 
 


