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Odbor habilitačného a inauguračného konania: Katolícka teológia  
  
Minimálne povinné požiadavky  Požadované minimálne hodnoty 

doc.  prof.  

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov   
a) Vzdelávacia činnosť v rozsahu: 
b) Vysokoškolská učebnica1: 
c) Záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača: 

 
3 roky po PhD. 

1 (3 AH) 
- 

 
3 roky po doc. 

1 (6 AH) 
3 

2. Vedecko-výskumná činnosť   
Výstupy v kategóriách A+, A, A-: 
z toho 
výstupy v kategóriách A+ a A: 

 
20 

 
- 

 
40 

 
5 

3. Ohlasy na publikačné výstupy 
Ohlasy:  
z toho registrované v medzinárodnej databáze alebo 
v špecifickej medzinárodnej databáze v odbore teológia: 

 
20 

 
5 

 
 40 

 
10          

4. Vedecká škola   
a) Skončený doktorand/doktorand po dizertačnej skúške2: 

 
- 

 
1/1 

5. Ďalšie špecifické kritériá 

a) Habilitačná práca: 

b) Monografia: 

c) Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí: 
d) Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí: 

 
1 (3 AH) 

- 
3 
- 

 
- 

1 (6 AH) 
- 
3 

 
Kategorizácia výstupov: 

(1) Zaradenie výstupov vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti do špičkovej (ka-
tegória A+) a významnej (kategória A) medzinárodnej úrovne sa na jednej strane zakladá na me-
dzinárodných vedeckých databázach Web of Science (CCC, AHCI) a Scopus, na druhej strane zá-
roveň aj na špecifických renomovaných a etablovaných medzinárodných vedeckých bibliografic-
kých databázach, ktorými sú v odbore teológia (v abecednom poradí): ATLA – Religion Database 
(Atla RDB), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), In-
dex Copernicus (IC, Poľsko), International Bibliography of Theology and Religious Studies (Index 
Theologicus, Nemecko), Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences (SPI, 
Španielsko). 

 
1 Ekvivalentnou náhradou za vysokoškolskú učebnicu je učebný text, kapitoly, skriptá alebo odborné príspevky 

(Kategorizácia výstupov, ods. 5, kategória B), ktorých celkový minimálny rozsah tvorí pri habilitačnom ko-
naní 3 AH a pri inauguračnom konaní  6 AH. 

2 Formovanie vedeckej školy uchádzača za profesora sa dokladuje vyškolením najmenej jedného absolventa 
PhD. štúdia v príslušnom odbore a školením najmenej jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v príslušnom odbore. 



(2) Pod všeobecným pojmom „príspevok“ v ods. 3 až 6 sa na účely tohto predpisu zaraďujú nasledu-
júce kategórie výstupov publikačnej činnosti (v abecednom poradí):  antológia, článok v antoló-
gii, článok v časopise, článok v zborníku, dizertačná práca, exegetické komentáre, exegetické 
preklady, kapitola v monografii, monografia3, zborník. 

(3) Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A+ (špičková medzinárodná úroveň), ak: 
a) príspevok bol publikovaný v publikovaná vo svetovom jazyku alebo v jazyku relevantnom 

pre odbor teológia4 v zahraničnom špecializovanom a prestížnom vedeckom časopise 
alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], 
Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze v odbore teológia (Atla RDB, ERIH 
PLUS, IC, Index Theologicus, SPI); 

b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzi-
národné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho pub-
likačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra atď.) s re-
cenzentami hodnoteného príspevku; 

c) je publikovaný v zahraničnom vedeckom časopise v zmysle ods. 3 písm. a), v ktorom nie sú 
spravidla vo výraznej miere zverejňované prehľadové články; 

d) je publikovaný v zahraničnom vedeckom časopise v zmysle ods. 3 písm. a), ktorý výlučne 
pokrýva výskum v príslušnom odbore; 

e) zahraničný vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registro-
vané a platné ISSN alebo ISBN; 

f) redakčná rada pozostáva z medzinárodne akceptovaných a vedúcich špecialistov v prísluš-
nom odbore; 

g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického pra-
coviska (fakulta), ako samotný autor príspevku; 

h) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z národných špecialistov5; 
i) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým 

kódexom  UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvori-
vej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich po-
chybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania; 

j) predstavuje zásadný prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej 
tvorivej činnosti v globálnom kontexte na úrovni najvyšších medzinárodných vedeckých 
štandardov. 

(4) Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A (významná medzinárodná úroveň), ak: 
a) príspevok bol publikovaný v svetovom jazyku v domácom špecializovanom vedeckom časo-

pise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, 
AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze v odbore teológia (Atla RDB, 
ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, SPI); 

— príspevok bol publikovaný v slovenskom jazyku v domácom alebo zahraničnom špe-
cializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľstve, ktoré sú registrované v medziná-
rodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], Scopus) alebo v špecifickej medzinárodnej databáze 
v odbore teológia (Atla RDB, ERIH PLUS, IC, Index Theologicus, SPI);  
— príspevok bol publikovaný v inom jazyku ako slovenskom, svetovom alebo v jazyku re-
levantnom pre odbor teológia v špecializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľ-
stve, ktoré sú registrované v medzinárodnej databáze (WoS [CCC, AHCI], Scopus) alebo 
v špecifickej medzinárodnej databáze v odbore teológia (Atla RDB, ERIH PLUS, IC, Index 
Theologicus, SPI); 

 
3 Na monografiu a kapitolu v monografii sa podmienky hodnotenia kvality výstupov vzťahujú primerane, nakoľko 

nemusí podliehať anonymnému a nezávislému peer-review hodnoteniu. 
4 Na účely tohto predpisu sa „relevantným jazykom pre odbor teológia“ rozumie: taliansky a ruský jazyk. 
5 Na účely tohto predpisu sa „národným špecialistom“ v odbore teológia, za účelom zvyšovania internacionali-

zácie akademického prostredia, rozumie štátny občan Slovenskej republiky. 



b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzi-
národné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho pub-
likačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra atď.) s re-
cenzentami hodnoteného príspevku; 

c) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 4 písm. a), v ktorom nie sú spravidla vo 
výraznej miere zverejňované prehľadové články; 

d) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 4 písm. a), ktorý výlučne pokrýva vý-
skum v príslušnom odbore; 

e) vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované a platné 
ISSN alebo ISBN; 

f) redakčná rada pozostáva z popredných špecialistov v príslušnom odbore; 
g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického pra-

coviska (fakulta), ako samotný autor príspevku; 
h) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z národných špecialistov; 
i) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým 

kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvori-
vej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich zá-
važnú pochybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) kona-
nia; 

j) predstavuje významný prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej 
tvorivej činnosti predovšetkým v medzinárodnom kontexte na úrovni vysokých medziná-
rodných vedeckých štandardov. 

(5) Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie A- (medzinárodne uznávaná úroveň), ak: 
a) príspevok bol publikovaný v špecializovanom vedeckom časopise alebo vydavateľstve, ktoré 

nie sú registrované v medzinárodnej databáze alebo v špecifickej medzinárodnej databáze 
v odbore teológia; 

b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho medzi-
národné etické a vedecké štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho pub-
likačného procesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (fakulta, katedra atď.) s re-
cenzentami hodnoteného príspevku; 

c) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 5 písm. a), v ktorom nie sú spravidla vo 
výraznej miere zverejňované prehľadové články; 

d) je publikovaný vo vedeckom časopise v zmysle ods. 5 písm. a), ktorý výlučne pokrýva vý-
skum v príslušnom odbore; 

e) vedecký časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované a platné 
ISSN alebo ISBN; 

f) redakčná rada pozostáva zo špecialistov v príslušnom odbore; 
g) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického pra-

coviska (fakulta), ako samotný autor príspevku; 
h) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým 

kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvori-
vej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich po-
chybnosť vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) konania; 

i) predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvo-
rivej činnosti v národnom kontexte na úrovni medzinárodných vedeckých štandardov. 

(6) Výstup tvorivej činnosti sa zaradí do kategórie B (národne uznávaná úroveň), ak: 
a) príspevok bol publikovaný v odbornom časopise alebo vydavateľstve; 
b) príspevok bol predmetom anonymného a nezávislého peer-review zohľadňujúceho etické 

a odborné štandardy hodnotenia kvality, pričom počas prebiehajúceho publikačného pro-
cesu autor nezdieľal totožnú akademickú inštitúciu (univerzita, fakulta, katedra atď.) s re-
cenzentami hodnoteného príspevku; 



c) odborný časopis alebo vydavateľstvo má v čase zverejnenia príspevku registrované a platné 
ISSN alebo ISBN; 

d) redakčná rada pozostáva z odborníkov v príslušnom odbore; 
e) redakčná rada nepozostáva v nadpolovičnej väčšine z členov rovnakého akademického pra-

coviska (fakulta), ako samotný autor príspevku; 
f) originalita a autorstvo prezentovanej kvality publikovaného výskumu sú v súlade s Etickým 

kódexom UK a publikačnými zásadami vo vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo inej tvori-
vej činnosti, ktoré vylučujú publikovanie v časopisoch a vydavateľstvách vyvolávajúcich po-
chybnosť odbornej a vedeckej kvality, alebo sú podozrivé z účelového (predátorského) ko-
nania; 

g) predstavuje odborný prínos v národnom kontexte. 
 
 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Rímskokatolíckej cyrilome-
todskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom 
ich schválenia vo Vedeckej rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022. 
 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

predseda VR UK 

 


