
 
 

 

Usmernenie rektora 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

č. 3/2021  

 

Na určenie osoby majúcej hlavnú 

zodpovednosť za kvalitu a rozvoj 

ŠP a OHIK a na vytváranie skupín 

osôb zabezpečujúcich profilové 

predmety ŠP a kvalitu a rozvoj 

OHIK na UCM 
 

  



Usmernenie rektora UCM nadväzuje na Smernicu o hodnotení tvorivej činnosti na UCM. 
Osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP/OHIK a učitelia zabezpečujúci 
profilové predmety ŠP a kvalitu a rozvoj OHIK majú najväčší podiel na príprave, 
uskutočňovaní, úpravách a monitorovaní kvality ŠP, resp. OHIK.  Osoba nesúca hlavnú 
zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP, resp. OHIK má najlepšie riadiace a organizačné 
schopnosti, podieľa sa na vedení pracoviska uskutočňujúceho ŠP, resp. OHIK a má vysokú 
úroveň tvorivej činnosti. Najvyššia úroveň tvorivej činnosti nie je primárnym 
predpokladom na určenie osoby nesúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP, resp. 
OHIK.  

 

Stupeň 
štúdia/OHIK 

Štandard UCM 

I. (Bc.) Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP je osobou 
zabezpečujúcou profilové predmety ŠP a má titul profesor alebo 
docent v príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore. 
V prípade aprobácie, učiteľského základu, translatologického základu 
alebo ŠO ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou odborníkov 
na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania 
uvedených v prílohe č. 2 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza 
z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa Nariadenia 
vlády č. 296/2010 Z. z.; postačujú 3 osoby na ustanovený týždenný 
pracovný čas zabezpečujúce profilové predmety.  
Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety takéhoto ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj takéhoto ŠP je 
osobou zabezpečujúcou profilové predmety ŠP a má titul profesor 
alebo docent v príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore. 
ŠP s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné 
predmety zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú 
skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo 
spoločenskej praxe, a ktorí pôsobia na UCM na ustanovený týždenný 
pracovný čas alebo kratší pracovný čas. 
Celkový profil úrovne tvorivej činnosti skupiny osôb zabezpečujúcej 
profilové predmety ŠP je minimálne B (1,5). Úroveň tvorivej činnosti 
osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za ŠP je minimálne B a ostatných 
osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP je minimálne B (1,5).  

II. 
(Mgr./Ing.) 

Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP je osobou 
zabezpečujúcou profilové predmety ŠP, má titul profesor alebo docent 
v príslušnom odbore alebo súvisiacom odbore a pôsobí na funkčnom 
mieste profesora.  
V prípade aprobácie, učiteľského základu, translatologického základu 
alebo ŠO ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou odborníkov 



na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania 
uvedených v prílohe č. 2 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza 
z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa Nariadenia 
vlády č. 296/2010 Z. z.; postačujú 3 osoby na ustanovený týždenný 
pracovný čas zabezpečujúce profilové predmety.  
Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety takéhoto ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj takéhoto ŠP je 
osobou zabezpečujúcou profilové predmety ŠP, má titul profesor alebo 
docent v príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore a pôsobí 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora.  
Celkový profil úrovne tvorivej činnosti skupiny osôb zabezpečujúcej 
profilové predmety ŠP je minimálne A- (2,5). Úroveň tvorivej činnosti 
osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za ŠP je minimálne A- (2,5) 
a ostatných osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP je minimálne 
B (1,5). 

III. (PhD.) Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP je osobou 
zabezpečujúcou profilové predmety ŠP, má titul profesor v príslušnom 
odbore, alebo v súvisiacom odbore a pôsobí v príslušnom odbore na 
funkčnom mieste profesora.1 Najmenej jedna ďalšia osoba má titul 
profesor alebo docent v príslušnom odbore alebo v súvisiacom odbore. 
V prípade aprobácie, učiteľského základu, translatologického základu 
alebo ŠO ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou odborníkov 
na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania 
uvedených v prílohe č. 2 Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a vychádza 
z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa Nariadenia 
vlády č. 296/2010 Z. z.; postačujú 3 osoby na ustanovený týždenný 
pracovný čas zabezpečujúce profilové predmety. 
Všetky osoby zabezpečujúce profilové predmety takéhoto ŠP pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP je osobou 
zabezpečujúcou profilové predmety ŠP, má titul profesor v príslušnom 
odbore alebo v súvisiacom odbore a pôsobí v príslušnom odbore na 
funkčnom mieste profesora.2  Najmenej jedna ďalšia osoba má titul 
profesor alebo docent v príslušnom odbore, alebo v súvisiacom odbore. 
Skupina týchto osôb preukazuje dlhodobú a kontinuálnu činnosť 
v získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú 
činnosť. Vyžaduje sa existencia nových alebo pokračujúcich projektov z 
domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných 
zdrojov. 
Celkový profil úrovne tvorivej činnosti skupiny osôb zabezpečujúcej 
profilové predmety ŠP je minimálne A (3,2). Úroveň tvorivej činnosti 
osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za ŠP je minimálne A (3,2) a 

 
1 Podmienka získania titulu profesor v príslušnom odbore, alebo v súvisiacom odbore môže byť nahradená prebiehajúcim 
procesom jeho získania a preukázaním úrovne predkladaných výstupov tvorivej činnosti A+. 
2 Podmienka získania titulu profesor v príslušnom odbore, alebo v súvisiacom odbore môže byť nahradená prebiehajúcim 
procesom jeho získania a preukázaním úrovne predkladaných výstupov tvorivej činnosti A+. 



ostatných osôb zabezpečujúcich profilové predmety ŠP je minimálne A- 
(2,5). 

OHIK Všetky osoby zabezpečujúce kvalitu a rozvoj OHIK majú titul profesor 
alebo docent v príslušnom odbore, alebo v súvisiacom odbore a pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj OHIK a 
najmenej jedna ďalšia osoba má titul profesor v príslušnom odbore, 
alebo v súvisiacom odbore a pôsobí v príslušnom odbore na funkčnom 
mieste profesora. 
V prípade odboru HIK ktorého obsahové vymedzenie súvisí s prípravou 
odborníkov na niektoré z regulovaných povolaní s koordináciou 
vzdelania uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky MŠVVŠ SR č. 16/2016 Z. z. a 
vychádza z odborov priradených k regulovaným povolaniam podľa 
nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., postačuje, ak v odbore HIK pôsobia 
tri osoby na ustanovený týždenný pracovný čas. 
Všetky osoby zabezpečujúce kvalitu a rozvoj takéhoto OHIK majú titul 
profesor 
alebo docent v príslušnom odbore, alebo v súvisiacom odbore a pôsobia 
v príslušnom odbore na funkčnom mieste profesora alebo docenta. 
Osoba majúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj OHIK a 
najmenej jedna ďalšia osoba má titul profesor v príslušnom odbore, 
alebo v súvisiacom odbore a pôsobí v príslušnom odbore na funkčnom 
mieste profesora. 
Celkový profil úrovne tvorivej činnosti skupiny osôb zabezpečujúcej 
kvalitu a rozvoj OHIK je dlhodobo a sústavne A+ (4,2). Úroveň tvorivej 
činnosti osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za OHIK je A+ (4,2) a 
ostatných osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK je minimálne A 
(3,2). 

 

Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom UCM a účinnosť dňa 14. 
decembra 2021.  

Platnosťou tohto usmernenia sa zároveň končí platnosť Usmernenia č. 1/2021, ktoré 
nadobudlo platnosť dňa 15. júna 2021 a účinnosť dňa 1. júla 2021. 
 

V univerzitnom meste Trnava 14. decembra 2021. 

 

                prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 
                              rektor  UCM 


