
KRITÉRIÁ NA ZAČATIE HABILITAČNÉHO KONANIA NA FZŠŠ SZU  

(Schválené Vedeckou radou FZŠŠ SZU dňa 15.4. 2008) 

 

Čl. 1 

Kvalifikačné predpoklady  

a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD., CSc., resp. DrSc.) 

b) v klinických odboroch dosiahnutie najvyššieho špecializačného stupňa, t.j. špecializačná skúška alebo 

atestácia II. stupňa v študijnom odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia 

c) 6 rokov praxe v študijnom odbore, v ktorom sa habilitácia uskutočňuje 

 

Čl. 2 

Pedagogická činnosť  

a) preukázanie systematickej pedagogickej praxe na vysokej škole v študijnom odbore, v ktorom sa 

habilitácia uskutočňuje, výnimočne v príbuznom dbore po dobu najmenej 5 rokov v mysle zákona 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

b) uchádzač sa zúčastňuje na pedagogickom procese formou prednášok, praktických cvičení, seminárov, 

vedení diplomových prác, konzultácií, oponentských posudkov atestačných prác a pri tvorbe študijnej 

literatúry alebo iných porovnateľných učebných pomôcok  

 

Čl. 3 

Publikačná činnosť  

a) uchádzač je autorom alebo spoluautorom skrípt, príp. učebných textov  

b) uchádzač v klinických odboroch publikoval najmenej 25 vedeckých prác in extenso uverejnených v 

recenzovaných časopisoch alebo v recenzovaných knižných publikáciách alebo v recenzovaných 

zborníkoch  

z toho : 

* najmenej v 8 publikáciach musí byť prvým autorom 

* najmenej 5 prác musí byť uverejnených v zahraničných časopisoch  

* najmenej 2 práce musia byť uverejnené v karentovaných časopisoch, alebo 5 prác v MEDLINE (resp. 

SCOPUS) 

c) uchádzač v neklinických odboroch publikoval najmenej 30 vedeckých prác in extenso uverejnených v 

recenzovaných časopisoch alebo recenzovaných zborníkoch z toho : 



* najmenej v 10 publikáciach musí byť prvým autorom 

* najmenej 8 prác musí byť uverejnených v zahraničných časopisoch  

* najmenej 4 práce musia byť uverejnené v karentovaných časopisoch, alebo 7 prác v MEDLINE (resp. 

SCOPUS) 

 

Poznámky :  

- každá domáca monografia alternuje 5 vedeckých prác uverejnených v domácich recenzovaných 

časopisoch  

- každá zahraničná monografia alternuje 5 vedeckých prác uverejnených v zahraničných časopisoch alebo 

recenzovaných zborníkoch  

 

Čl. 4 

Ohlasy na publikačnú činnosť  

a) uchádzač v klinických odboroch musí mať najmenej 15 citácií, z toho:  

* najmenej 5 citácií v zahraničných publikáciach, z ktorých 2 citácie sú registrované v citačných indexoch  

b) uchádzač v neklinických odboroch musí mať najmenej 20 citácií, z toho:  

* najmenej 8 citácií v zahraničných publikáciach registrovaných v citačných indexoch  

 

 

Poznámka: - autocitácie sa nepočítajú (ak použitá citácia obsahuje meno autora alebo spoluautorov 

práce 


