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Kritériá na vymenovanie profesorov a docentov 
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave 

 

Pokyny na vyplnenie 
Časť A 

K bodu 1 

Započítava sa doba od prijatia do pracovného pomeru do dňa podania žiadosti 
o začatie habilitačného resp. inauguračného konania. Nezapočítava sa doba štúdia na 
SjF STU vo všetkých troch stupňoch a v obidvoch formách. 

K bodu 2 

Započítava sa doba od dátumu účinnosti uvedeného na diplome osvedčujúcom zís-
kanie vedecko-akademickej hodnosti philosphiae doctor do dňa podania žiadosti 
o začatie habilitačného konania. 

K bodu 3 

Započítava sa doba od dátumu účinnosti uvedeného na diplome osvedčujúcom zís-
kanie vedecko-pedagogickej hodnosti docent. 

K bodu 4 

Započítava sa počet študentov, ktorým bol uchádzač o vedecko-pedagogickú hod-
nosť vedúci záverečnej práce (bakalárskej resp. diplomovej) a ktorí úspešne obhájili 
záverečnú prácu do dňa podania žiadosti o začatie habilitačného resp. inauguračné-
ho konania. 

K bodu 5 

Započítava sa počet študentov, ktorým bol uchádzač o vedecko-pedagogickú hod-
nosť školiteľom a ktorým vedecká rada udelila vedecko-akademickú hodnosť phi-
losphiae doctor do dňa podania žiadosti o začatie inauguračného konania. 
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Časť B 

K bodu 1 

V súlade s kategorizáciou podľa smernice č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov sa medzi publikácie podľa bodu 1 zaraďujú: 
 
 
 
Kód Názov a definícia kategórie 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA 
 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vy-
davateľstvách 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydava-
teľstvách 

 
Podrobnejší opis jednotlivých kategórií a zásady zaraďovania publikácií do kategórií 
sa uvádzajú v predmetnej smernici. 

K bodu 2 

V súlade s kategorizáciou podľa smernice č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov sa medzi publikácie podľa bodu 1 zaraďujú: 
 
Kód Názov a definícia kategórie 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 

BCI  Skriptá a učebné texty  

CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 

EAI Prehľadové práce - knižné 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
 



Pokyny na vypĺňanie 

Kritéria na vymenovanie profesorov a docentov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
 
 

3/7 

Podrobnejší opis jednotlivých kategórií a zásady zaraďovania publikácií do kategórií 
sa uvádzajú v predmetnej smernici. 

K bodu 3 

V súlade s kategorizáciou podľa smernice č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov sa medzi publikácie podľa bodu 1 zaraďujú: 
 
Kód Názov a definícia kategórie 

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch  

AEH Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

BDD  Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch  

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 
 
Podrobnejší opis jednotlivých kategórií a zásady zaraďovania publikácií do kategórií 
sa uvádzajú v predmetnej smernici. 

K bodu 4 

V súlade s kategorizáciou podľa smernice č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov sa medzi publikácie podľa bodu 1 zaraďujú: 
 
Kód Názov a definícia kategórie 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

BDE  Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch  

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 
 
Podrobnejší opis jednotlivých kategórií a zásady zaraďovania publikácií do kategórií 
sa uvádzajú v predmetnej smernici. 
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K bodu 5 

V súlade s kategorizáciou podľa smernice č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov sa medzi publikácie podľa bodu 1 zaraďujú: 
 
Kód Názov a definícia kategórie 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

BDA  Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách  

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vy-
davateľstvách 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

BGG Štandardy, normy  

BGH Legislatívne dokumenty 
 
Podrobnejší opis jednotlivých kategórií a zásady zaraďovania publikácií do kategórií 
sa uvádzajú v predmetnej smernici. 
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K bodu 6 

Započítava sa počet citácií uvedených v medzinárodnych databázach Science Cita-
tion Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences 
Citation Index (SSCI) a Arts & Humanities Citation Index. Okrem toho sa započítava-
jú aj pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách a ostatných odborných 
fórach, organizovaných mimo územia Slovenska. 

K bodu 7 

Problematiku citácií upravuje Smernica č. 13/2005-R Ministerstva školstva SR z 31. 
augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 
a ohlasov. Za domáce citácie sa považujú citácie v slovenskom jazyku, publikované 
na odborných a vedeckých fórach na Slovensku. Za zahraničné citácie sa považujú 
citácie v cudzom jazyku, publikované na odborných a vedeckých fórach mimo Slo-
venska. 

Časť C 

K bodu1 

Započítava sa počet prihlásených resp. pozvaných prednášok prednesených v rámci 
plenárnych resp. odborných sekcií na sympóziách, seminároch, workshopoch, konfe-
renciách, kongresoch. Za domáce prednášky sa považujú prednášky prednesené na 
uvedených fórach na Slovensku. Za zahraničné prednášky sa považujú všetky pred-
nášky prednesené mimo Slovenska. 

K bodu 2 

Započítava sa účasť na riešení vedecko-výskumných a pedagogických projektov, 
ktorých výber na financovanie prebehol pomocou súťaže. Ide napr. o projekty typu 
VEGA, KEGA, APVT, APVV, PAV. Za oponované projekty sa považujú projekty, 
ktorých záverečná správa prejde oponentúrou.  

K bodu 3 

Započítava sa účasť na riešení medzinárodných vedecko-výskumných alebo peda-
gogických projektov, ktoré boli vybrané na financovanie prostredníctvom súťaže. Ide 
o projekty financované pomocou grantových schém, napr. rámcové programy, gran-
ty Leonardo da Vinci, Tempus a podobne, ako aj o projekty bilaterálnej spolupráce 
(napr. akcia Rakúsko-Slovensko). Započítava sa iba účasť na projektoch, ktorých zá-
verečná správa už bola odsúhlasená príslušnou financujúcou inštitúciou. 
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K bodu 4 

Započítava sa vedenie domácich alebo medzinárodných vedecko-výskumných alebo 
pedagogických projektov podľa bodov 2 a 3. Za vedenie projektu sa považuje pozícia 
zodpovedného riešiteľa celého projektu, koordinátora alebo kontraktora celého pro-
jektu resp. pozícia zodpovedného riešiteľa projektu za STU. 
 

Časť D 

K bodu 1 

Započítavajú sa práce a projekty spolupráce s praxou s realizačným výstupom vo 
forme štúdie, odporúčania, vyrobeného laboratórneho modelu, prototypu alebo iné-
ho realizovaného diela. Započítavajú sa aj významné diela vedecko-výskumného 
alebo pedagogického charakteru vrátane encyklopédií, súboru návodov a postupov, 
komplexných výučbových nástrojov, laboratórnych zostáv a podobne. Započítavajú 
sa aj ocenené súťažné návrhy, pričom ich následná realizácia nie je podmienkou. 

K bodu 2 

Započítavajú sa posudky projektov pre grantové agentúry vrátane vstupných po-
sudkov na rozhodnutie o financovaní projektu, oponentské posudky priebežných 
a záverečných správ financovaných projektov. Započítavajú sa aj odborné posudky 
charakteru expertízy v rozsahu najmenej 1 AH 

K bodu 3 

Započítavajú sa oponentské posudky kvalifikačných prác vrátane posudkov písom-
nej práce k dizertačnej skúške, dizertačnej práce, habilitačnej práce prípadne inej prá-
ce na získanie vedeckej resp. vedecko-pedagogickej hodnosti. Započítavajú sa aj po-
sudky knižných publikácií vrátane posudkov noriem. 

K bodu 4 

Započítava sa členstvo v odborných a pracovných komisiách vrátane štátnicových 
komisií, odborových komisií DrŠ, orgánoch grantových agentúr, v medzinárodných 
a národných profesijných organizáciách v danom resp. príbuznom odbore. 

K bodu 5 

Započítava sa členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných periodických 
časopisov a v redakčných radách neperiodických publikácií charakteru neperiodic-
kých zborníkov vedeckých prác, odborných a vedeckých časopisov vydávaných do-
ma a v zahraničí. 



Pokyny na vypĺňanie 

Kritéria na vymenovanie profesorov a docentov na Strojníckej fakulte STU v Bratislave
 
 

7/7 

K bodu 6 

V prípade inauguračného konania sa vyžaduje predloženie dobrozdania od dvoch 
profesorov v danom resp. príbuznom odboru, ktorým sa potvrdzuje úroveň pedago-
gickej a vedecko-výskumnej aktivity kandidáta. Najmenej jeden profesor musí byť zo 
zahraničia, profesor nesmie byť z vlastného pracoviska. 


