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Článok 1 
Úvod 

 
1. Metodické usmernenie na periodické hodnotenie odborov habilitačného konania 

a inauguračného konania (ďalej len „OHIK“) na UCM v Trnave (ďalej len ako „metodické 
usmernenie) je: 
- súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

UCM v Trnave (ďalej len „VSK“), 
- v súlade s Metodikou na vyhodnocovanie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“1),  
- určené na prvé periodické hodnotenie OHIK na UCM - vyhodnotenie súladu nových 

alebo uskutočňovaných OHIK na UCM so štandardmi pre OHIK SAAVŠ2 a na UCM3, 
- určené na nasledujúce periodické hodnotenia OHIK na UCM. 

2. Metodické usmernenie je určené: 
- primárne členom Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (ďalej len „RVHK“) a 

členom dočasných pracovných skupín pri RVHK na posúdenie OHIK na UCM, 
- sekundárne členom Rady kvality (ďalej len „RK“) súčasti UCM a skupinám osôb 

zodpovedných za kvalitu a rozvoj OHIK na UCM. 
3. RVHK je poradným orgánom rektora. Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť a právomoci 

RVHK vymedzuje Štatút RVHK UCM v Trnave4. Činnosť RVHK definuje Rokovací poriadok 
RVHK5.  

4. Dočasná pracovná skupina je štruktúrou RVHK. Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť 
a právomoci RVHK vymedzujú Zásady vytvárania Zoznamu posudzovateľov a dočasných 
pracovných skupín pri RVHK na UCM6. Činnosť dočasnej pracovnej skupiny definuje 
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného 
konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ7 a Smernica na 
zosúladenie študijných programov a odborov habilitačných konaní a inauguračných konaní 
na UCM8.  

5. RK súčasti UCM je poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM 
(dekana/riaditeľa). Vytvorenie, kompetencie, zodpovednosť, právomoci a činnosť 
vymedzuje Štatút RK súčasti UCM v Trnave9. 

6. Skupina osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj OHIK je štruktúrou VSK UCM. Vytvorenie, 
kompetencie, zodpovednosť, právomoci a činnosť skupiny osôb zabezpečujúcich kvalitu 
a rozvoj OHIK vymedzuje Smernica Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave10. 

 
1 https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-standardov.pdf 
2 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-
konanie-1-1%20(1).pdf 
3 https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B79F97704-DE3A-4E6C-BF75-
CAE142A5F9E3%7D&file=Štandardy%20UCM%20pre%20HIK.docx&action=default&mobileredirect=true 
4 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
5 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/rokovaci_poriadok_RVHK.pdf 
6 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Z%C3%A1sady%20vytv%C3%A1rania%20zoznamu%20pos
udzovate%C4%BEov%20a%20do%C4%8Dasn%C3%BDch%20pracovn%C3%BDch%20skup%C3%ADn%20pri%20Rade%2
0pre%20vn%C3%BAtorn%C3%A9%20hodnotenie%20kvality%20na%20UCM.pdf  
7 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych
_programov.pdf 
8 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_na_zosuladenie_studijnych_programov_a_odb
orov.pdf 
9 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/2021-39-
Statut_Rady_kvality_sucasti_Univerzity_sv._Cyrila_a_Metoda_v_Trnave.pdf 
10 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/vnutorny_system_zabezpecovania_kvality.pdf 



7. Metodické usmernenie poskytuje informácie o postupoch posudzovania, na vypracovanie 
„Správy o plnení štandardov a kritérií HIK“ a postupoch na prerokovanie tejto správy.  

 
 

Článok 2 
Posudzovateľ 

 
1. Posudzovateľ je člen dočasnej pracovnej skupiny. 
2. Posudzovateľ vyhodnocuje plnenie štandardov a opravných opatrení expertným 

posudzovaním najmä z podkladov k žiadosti UCM o posúdenie, z iných dostupných údajov, 
prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými osobami, prípadne z informácií 
získaných návštevou UCM (posudzovanie na mieste)11.  

3. Posudzovateľ v procese vyhodnocovania plnenia štandardov a opravných opatrení skúma 
a vyhodnocuje dôkazy plnenia, čiastočného plnenia alebo neplnenia štandardov na UCM.  

4. Posudzovateľ môže v priebehu svojej činnosti žiadať od UCM doplňujúce informácie, 
podklady či dôkazy, alebo požiadať o nahliadnutie do dokumentácie iných informačných 
zdrojov, o sprístupnenie písomných častí overovania výstupov tvorivej činnosti a pod.  

5. Činnosť dočasnej pracovnej skupiny vedie a koordinuje predseda dočasnej pracovnej 
skupiny/spravodajca. 

6. Predseda dočasnej pracovnej skupiny/spravodajca je spravidla člen RVHK.  
7. Členovia dočasnej pracovnej skupiny svoje otázky, pripomienky, požiadavky vzťahujúce sa 

k posudzovaniu adresujú predsedovi dočasnej pracovnej skupiny, ktorý v prípade potreby 
komunikuje s tajomníkom RVHK. 

8. Tajomník RVHK zabezpečuje prístup členov dočasných pracovných skupín k predloženým 
aj vyžiadaným podkladom na hodnotenie a vybavuje iné relevantné požiadavky. 

9. Primárnym zdrojom zdokumentovaných informácií o posudzovanom OHIK je SharePoint 
UCM. Prístup posudzovateľom k príslušným neverejným častiam SharePointu UCM 
zabezpečuje tajomník RVHK prostredníctvom vedúceho Centra informačno-
komunikačných technológií (ďalej len „CIKT“) v zmysle Usmernenia k SharePoint UCM12. 
Ďalšími zdrojmi získania informácií sú webové sídlo UCM, súčastí UCM (fakulty/inštitútu), 
prípadne pracoviska, kde sa posudzovaný OHIK uskutočňuje.  

10. Predseda dočasnej pracovnej skupiny môže posudzovanie OHIK a vypracovávanie Správy 
o plnení štandardov a kritérií HIK rozdeliť a príslušné oblasti delegovať podľa štruktúry 
dočasnej pracovnej skupiny tak, aby sa zabezpečilo, že všetky štandardy budú posúdené 
odborne a kompetentne.  

11. Výsledkom posudzovania OHIK dočasnou pracovnou skupinou je spoločné vypracovanie 
Správy o plnení štandardov a kritérií HIK posudzovaného OHIK. 
 

 
Článok 3 

Posudzovanie predložených podkladov, dostupných údajov a informácií 
 

1. Posudzovateľ začína činnosť preskúmaním žiadosti a podkladov žiadosti.  
2. Posudzovateľ skúma samohodnotenie plnenia jednotlivých štandardov a odkazy na 

zodpovedajúce dôkazy (politiky, štruktúry, procesy, postupy, záznamy, systémy, zoznamy, 
opisy priestorov, databáz a pod.) v podkladoch k žiadosti, najmä vo vnútornej hodnotiacej 
správe a opise OHIK.  

3. Konkrétne dôkazy UCM poskytuje posudzovateľovi a členom RVHK prostredníctvom 
akreditačného spisu OHIK a príslušných zdokumentovaných informácií ako odkaz na 
verejne dostupné, alebo sprístupnené elektronické dokumenty (napr. úložisko SharePoint 

 
11 V prípade objektívnych prekážok posudzovania na mieste (napr. epidemiologických opatrení) posudzovateľ môže využiť 
postupy posudzovania na diaľku.  
12 https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1CDF3C54-8015-44D3-9EC4-
A4971E0B74F0%7D&file=Usmernenie%20k%20SharePoint%20UCM.docx&action=default&mobileredirect=true 



UCM, register evidencie publikačnej činnosti UCM, register evidencie projektovej činnosti 
a pod.), prípadne ako prílohu, alebo fyzicky v prípade posudzovania na mieste.  

4. Posudzovateľ a členovia RVHK môžu overovať relevantné informácie v príslušných 
registroch (študentov, zamestnancov, záverečných a kvalifikačných prác, evidencie 
publikačnej činnosti, evidencie umeleckej činnosti, študijných odborov, študijných 
programov a iných registroch a databázach), prípadne nimi hodnotenie doplniť.  

5. Posudzovateľ a členovia RVHK môžu k podkladom konania vyhľadávať a dopĺňať aj ďalšie 
dostupné údaje a informácie relevantné k predmetnému konaniu.  

 
 

Článok 4 
Posudzovanie na mieste a konzultácie so zainteresovanými osobami 

 
1. Posudzovateľ, dočasná pracovná skupina alebo členovia RVHK sa oboznamujú so všetkými 

predloženými podkladmi, dostupnými alebo sprístupnenými údajmi a informáciami o 
OHIK, predovšetkým prostredníctvom SharePoint UCM. V prípade, že tieto podklady bude 
posudzovateľ, dočasná pracovná skupina, alebo členovia RVHK považovať za nedostatočné 
na posúdenie plnenia všetkých štandardov pre HIK, môžu požiadať o posudzovanie na 
mieste.  

2. V spolupráci so zástupcami žiadateľa o posúdenie (príslušnej súčasti UCM) sa vypracuje 
plán posudzovania na mieste. Plán posudzovania na mieste je časový a vecný program 
činností posudzovateľa, dočasnej pracovnej skupiny, členov RVHK, zástupcov žiadateľa a 
zástupcov zainteresovaných strán počas posudzovania na konkrétnom pracovisku UCM. 

3. Predseda dočasnej pracovnej skupiny môže v odôvodnených prípadoch počas 
posudzovania na mieste plán upraviť.  

4. Počas posudzovania na mieste UCM poskytuje:  
a) súčinnosť (prítomnosť zástupcov vedenia pracoviska, osôb zodpovedných za VSK, 

osôb zodpovedných za OHIK, administratívneho personálu a ďalších účastníkov 
posudzovania podľa plánu posudzovania na mieste), 

b) prístup posudzovateľov a členov RVHK do priestorov pracoviska, k záznamom UCM, 
vrátane spisov zamestnancov, učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov a 
záznamov o tvorivej činnosti, prístup do informačných systémov a databáz, účasť na 
prebiehajúcich tvorivých činnostiach, atď., 

c) vhodné priestory pre prácu a vedenie rozhovorov s účastníkmi posudzovania.  
7. Po ukončení posudzovania na mieste dočasná pracovná skupina vyhodnotí poznatky a 

záznamy posudzovania, sumarizuje dobrú prax a zistenia nesúladu pracoviska a súvisiace 
dôkazy. Záverečného stretnutia sa zúčastňujú zástupcovia súčastí UCM a pracoviska, 
spravidla aj osoby zodpovedné za VSK UCM a osoby zodpovedné za OHIK.  

8. Na záverečnom stretnutí posudzovania na mieste predseda dočasnej pracovnej skupiny 
spravidla zhrnie priebeh, stručne prezentuje čiastkové zistenia posudzovania, poskytne 
možnosť vyjadriť sa zástupcom pracoviska k prezentovaným čiastkovým zisteniam, 
informuje o ďalšom postupe, ak je to potrebné, požiada o vyhotovenie kópií záznamov 
preukazujúcich významné zistenia dočasnej pracovnej skupiny.  

9. Po ukončení návštevy na mieste dočasná pracovná skupina vypracuje Správu o plnení 
štandardov a kritérií HIK.  

10. Ak UCM neposkytne potrebnú súčinnosť posudzovateľovi, dočasnej pracovnej skupine 
alebo členom RVHK, bude to RVHK považovať za nesplnenie povinnosti podľa § 20 ods. 1 
písm. e) zákona č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov a zohľadní 
túto skutočnosť pri vyhodnocovaní plnenia štandardov.  

11. Dočasná pracovná skupina neposkytuje UCM konkrétne riešenia alebo poradenstvo. 
Prípadné odporúčania súvisiace so zisteniami dočasná pracovná skupina uvedie po 
posúdení pracoviska a OHIK priamo v Správe o plnení štandardov a kritérií HIK. 

 
 



Článok 5 
Rozsah preverovania a výber vzorky 

 
1. Ak rozsah dokumentácie alebo skutočností rovnakého charakteru, ktoré je potrebné 

preveriť je príliš veľký a pre dostatočné ubezpečenie sa o plnení štandardov postačuje aj 
menší rozsah preverovaní, môže posudzovateľ, alebo členovia RVHK na zvýšenie 
efektívnosti posudzovania preverovať len časť – vzorku príslušnej dokumentácie, 
záznamov, alebo iných skutočností. Je potrebné zabezpečiť, aby výsledky poskytli čo 
najreálnejší obraz o úrovni súladu so štandardmi pre HIK alebo politikami VSK UCM.  

2. Posudzovateľ, alebo členovia RVHK vyberajú vzorky z celého rozsahu skúmaných 
záznamov vrátane hraničných výskytov.  

3. V prípade zistenia nedostatku, resp. nesúladu sa výber vzorky prispôsobí a preskúmava sa, 
či:  
a) ide o individuálne zlyhanie, alebo opakujúci sa systémový nedostatok,  
b) zistený nedostatok má alebo nemá vplyv na kvalitu a úroveň tvorivej činnosti.  

 
 

Článok 6 
Vypracovávanie Správy o plnení štandardov a kritérií HIK 

 
Správa o plnení štandardov a kritérií HIK je koncipovaná tak, aby posudzovateľ vyhodnotil 
zdokumentované informácie o OHIK z hľadiska plnenia štandardov pre HIK SAAVŠ13 a kritérií 
uvedených v metodike SAAVŠ na vyhodnocovanie štandardov14.  
 
 

Formulár: Správa o plnení štandardov a kritérií HIK15 

 
Časť A: Informácie o OHIK 
 

Fakulta  

Názov OHIK  

Študijný odbor/odbory, ku 
ktorému je OHIK priradený 

 

Študijné programy 3. 
stupňa v odbore, ku 
ktorému je OHIK priradený 

 

Študijné programy 2. 
stupňa v odbore, ku 
ktorému je OHIK 
priradený  

 

Posudzovateľ tu hodnotí správnosť a úplnosť informácií. 
 
Dôkaz:  

- Opis OHIK, časti 1a, 2a – 2c 
- VHS OHIK, časti HI 2.1., HI 3.1., HI 3.2. 

 
Časť B: Posúdenie plnenia štandardov a kritérií SAAVŠ na habilitačné a inauguračné konania 
 
HI 2.1.1. Vysoká škola má názvom a obsahom vymedzený odbor habilitačného konania a inauguračného konania. 

 
13https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-
konanie-1-1%20(1).pdf  
14 https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/VSK/Metodika-na-vyhodnocovanie-stadardov-uplne-
znenie-v-zneni-zo-dna-18.-2.-2021-schvalene-VR-SAAVS-rr%20(1).pdf 
15 Príloha_10a_Sprava_o_plneni_standardov_a_kriterii_HIK_UCM dostupná na: 
https://ucmtt.sharepoint.com/:w:/r/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB81027D5-3620-42FD-8C74-
B7CF880C3037%7D&file=Priloha_10a_Sprava_o_plneni_standardov_a_kriterii_HIK_UCM.docx&action=default&mobile
redirect=true 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901 
Príloha vyhlášky dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
Sústava študijných odborov, PortalVS dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-
odbory?from=menu1 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 1a, 1b 
- VHS OHIK, časť HI 2.1. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je OHIK vymedzený názvom a obsahom. 
 
HI 2.1.2. Vysoká škola priradila odbor habilitačného konania a inauguračného konania k jednému alebo dvom študijným 
odborom. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901 
Príloha vyhlášky dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
Sústava študijných odborov, PortalVS dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-
odbory?from=menu1 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 1c 
- VHS OHIK, časť HI 2.1. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je OHIK priradený k jednému alebo dvom študijným 
odborom. 
 
HI 2.1.3. Obsah odboru habilitačného konania a inauguračného konania je vymedzený tak, aby bol čo najbližšie študijnému 
odboru alebo študijným odborom, ku ktorému/ktorým je priradený. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Vyhláška MŠVVŠ SR č. 244/2019 Z. z. dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901 
Príloha vyhlášky dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 



Sústava študijných odborov, PortalVS dostupná na: https://www.portalvs.sk/sk/studijne-
odbory?from=menu1 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 1b a 1d 
- VHS OHIK, časť HI 2.1. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je obsah OHIK vymedzený čo najbližšie študijnému 
odboru, ku ktorému je priradený. 
 
HI 3.1.1. Vysoká škola je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho stupňa v študijnom odbore, 
ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený. Ak je odbor habilitačného konania a 
inauguračného konania priradený k dvom študijným odborom, je vysoká škola oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať 
študijné programy tretieho stupňa v obidvoch študijných odboroch. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Akreditované ŠP na UCM: https://www.ucm.sk/sk/akreditovane-studijne-programy-01/ 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 2a 
- VHS OHIK, čas ť HI 3.1. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané uskutočňovanie príslušných študijných 
programov na UCM. 
 
HI 3.2.1. Vysoká škola v študijnom odbore alebo študijných odboroch, ku ktorým je odbor habilitačného konania a 
inauguračného konania pripojený, uskutočňuje študijný program tretieho stupňa, študijný program druhého stupňa alebo 
študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Akreditované ŠP na UCM: https://www.ucm.sk/sk/akreditovane-studijne-programy-01/ 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 2 
- VHS OHIK, časť HI 3.2. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané uskutočňovanie príslušných študijných 
programov na UCM. 
 
HI 4.1.1. Na vysokej škole pôsobí na ustanovený týždenný pracovný čas skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za 
rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Z týchto osôb sú aspoň dve vo funkcii 
profesora a majú titul profesor a ďalšie osoby sú aspoň vo funkcii docenta a majú titul docent. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Register zamestnancov vysokých škôl, PortalVS: https://www.portalvs.sk/regzam/ 



Usmernenie rektora 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 je dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/usmernenia_rektora/2021-3-
urcenie_osoby_majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalitu_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na UCM v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_obsadzovanie_prof_a_doc_01052021
.pdf 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov UCM v Trnave sú dostupné na: https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/2021-
41-Zasady_vyberoveho_konania.pdf 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 3a 
- VHS OHIK, časť HI 4.1. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedená skupina pôsobí na UCM na 
ustanovený pracovný čas na príslušných funkciách a má príslušné tituly. 
 
HI 4.1.2. Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačných konaní a inauguračných 
konaní, vedecky alebo umelecky pôsobia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom odbore. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Register zamestnancov vysokých škôl, PortalVS: https://www.portalvs.sk/regzam/ 
Usmernenie rektora 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 je dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/usmernenia_rektora/2021-3-
urcenie_osoby_majucej_hlavnu_zodpovednost_za_kvalitu_a_rozvoj_SP_a_OHIK.pdf 
CREPČ: http://cms.crepc.sk 
CREUČ: http://cms.crepc.sk/creuc.aspx 
Web of Science: www.webofknowledge.com 
Scopus: www.scopus.com 
Google Scholar: https://scholar.google.com 
ERIH plus: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/ 
Register evidencie projektov na UCM: SharePoint UCM 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 3a 
- VHS OHIK, časť HI 4.1. 
- VUPCH osôb dostupné na SharePoint UCM v zložke príslušného OHIK podľa fakulty 

uskutočňovania OHIK 
- Webové sídlo pracoviska osoby 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené osoby vedecky alebo 
umelecky pôsobia v odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom 
odbore.  
 
HI 4.1.3. Osoby, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného konania a inauguračného 
konania, nie sú zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality iného odboru habilitačného konania a inauguračného konania a 
len na jednej vysokej škole v Slovenskej republike. 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Register zamestnancov vysokých škôl, PortalVS: https://www.portalvs.sk/regzam/ 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 3a 
- VHS OHIK, časť HI 4.1. 
- VUPCH osôb dostupné na SharePoint UCM v zložke príslušného OHIK podľa fakulty 

uskutočňovania OHIK 
- Webové sídlo pracoviska osoby 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené osoby nie sú zodpovedné 
za rozvoj a zabezpečenie kvality iného OHIK v SR. 
 
HI 4.2.1. Vedecká rada vysokej školy a fakulty, ak sa habilitačné konanie a inauguračné konanie uskutočňuje na fakulte, má 
zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Zloženie VR UCM je dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/zlozenie-vedeckej-rady-ucm/ 
Rokovací poriadok VR UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/rokovaci_poriadok_vedeckej_rady_ucm_2012.pdf 
Zloženie VR fakulty dostupné na: webovom sídle fakulty  
Rokovací poriadok fakulty je dostupný na: webovom sídle fakulty  
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 3b a 3c 
- VHS OHIK, časť HI 4.2. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak zloženie Vedeckej rady UCM a vedeckej rady fakulty, 
na ktorej sa uskutočňuje OHIK je v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
 
HI 4.2.2. Vedecká rada vysokej školy a fakulty, ak sa habilitačné konanie a inauguračné konanie uskutočňuje na fakulte, 
pozostáva z významných odborníkov, medzi ktorými je zastúpený aspoň jeden odborník s odbornou kapacitou posudzovať 
habilitačné konanie a inauguračné konanie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v 
študijnom odbore (odboroch), ku ktorým je tento priradený. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Zloženie VR UCM je dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/zlozenie-vedeckej-rady-ucm/ 
Rokovací poriadok VR UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/rokovaci_poriadok_vedeckej_rady_ucm_2012.pdf 
Zloženie VR fakulty dostupné na: webovom sídle fakulty  
Rokovací poriadok fakulty je dostupný na: webovom sídle fakulty  
 
Dôkaz: 



- Opis OHIK, časť 3b a 3c 
- VHS OHIK, časť HI 4.2. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak Vedecká rada UCM a vedecká rada fakulty, na ktorej 
sa uskutočňuje OHIK, pozostáva z významných odborníkov, medzi ktorými je zastúpený aspoň 
jeden odborník s požadovanou kvalifikáciou a zameraním. 
 
HI 5.1.1. Vysoká škola uskutočňuje dlhodobú a sústavnú tvorivú činnosť v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania, ktorej intenzita a rozsah zodpovedajú povahe týchto konaní a výsledky dosahujú špičkovú medzinárodnú úroveň. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Smernica na hodnotenie tvorivej činnosti na UCM dostupná na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Smernica_o_hodnoteni_tvorivej_cinnosti_
na_UCM.pdf 
Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia (OA, 
doc., prof.) dostupné na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Minimalne_ukazovatele_tvorivej_cinnosti_
ucitela_na_UCM_podla_jeho_funkcneho_zaradenia_(OA,_doc.,_prof.).pdf 
Usmernenie rektora č. 2/2021 na vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej činnosti 
a hodnotenia úrovne výstupov tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých súčastiach UCM 
dostupné na: https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/usmernenia_rektora/2021-2-
Usmernenie_rektora_UCM_2_-
_Vypracovanie_kriterii_hodnotenia_urovne_tvorivej_cinnosti.pdf 
Smernica o vytváraní excelentných tímov na UCM dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/26_21_timy_excelentnosti.pdf 
Kritériá na vytváranie excelentných tímov na súčasti UCM sú dostupné na webových sídlach 
súčastí UCM 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časti 3a a 4 
- VHS OHIK, časť HI 5.1. 
- Správa o VVČ na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-

vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 
- Výročná správa o činnosti UCM diostupné na: https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-

spravy-o-cinnosti-ucm/?highlight=v%FDro%E8n%E1+spr%E1va 
- Správa o VVČ na fakulte dostupné na webovom sídle fakulty 
- Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti pracovníkov, ŠP, ŠO, pracovísk, súčastí UCM, UCM 

uskutočňované RVHK UCM a RK súčastí UCM dostupné na: SharePoint v príslušných 
adresároch (zápisnice, hodnotiace správy, hodnotenia RK a RVHK)  

- Excelentné tímy na UCM, dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/excelentne-
vedecke-timy/ 

- Registre evidencie publikačnej a umeleckej činnosti a citácií/ohlasov (CREPČ, CREUČ, 
WoS, Scopus, ERIH+, Google Scholar, Publons, Researcher a iné) 

- Register evidencie projektov na UCM dostupný na SharePoint UCM 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázaná tvorivá činnosť v OHIK, ktorá je 
dlhodobá, sústavná, v intenzite a rozsahu zodpovedajúcim povahe HIK a na špičkovej 
medzinárodnej úrovni. 
 
HI 5.2.1. Vysoká škola je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy tretieho stupňa aspoň v polovici 
študijných odborov, v ktorých poskytuje vysokoškolské vzdelávanie. 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Akreditované ŠP na UCM: https://www.ucm.sk/sk/akreditovane-studijne-programy-01/ 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 4 
- VHS OHIK, časť HI 5.2. 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je zo všetkých ŠO, v ktorých sa na UCM uskutočňujú 
SP, aspoň 50% takých, v ktorých sa na UCM uskutočňujú ŠP 3. stupňa.  
 
HI 5.3.1. Vysoká škola sa podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v 
jednotlivých oblastiach výskumu a na základe výsledkov najnovšieho hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať 
označenie „výskumná univerzita“. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
UCM sa podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 
činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu. 
Na základe výsledkov najnovšieho hodnotenia jej nebolo udelené oprávnenie používať označenie 
„výskumná univerzita“. 
 
HI 6.1.1. Vysoká škola má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu „docent“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.1. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 



- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že Kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu 
„docent“ sú na UCM prijaté, verejne prístupné a sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
 
HI 6.2.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá vyžadujú od 
uchádzača vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  
 
HI 6.2.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú aktuálne vedecké a pedagogické alebo 
umelecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHKI, časť HI 6.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú príslušné pôsobenie na vysokej škole.  
 
HI 6.2.3. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú prax a výsledky v plnení úloh v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v 
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, a to najmä: vedenie prednášok z vybraných kapitol, 
seminárov a cvičení, hodnotenie študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov, konzultácie 
pre študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a pod. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú prax a uvedené výsledky v oblasti vysokoškolského vzdelávania.  
 
HI 6.2.4. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, 
a to najmä: účasť na výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v 
podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých výkonov alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, 
štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v 
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú prax a uvedené výsledky v oblasti tvorivých činností.  
 
HI 6.2.5. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent od uchádzača vyžadujú, aby preukázal, že je uznaný za vedeckú 
osobnosť v odborných kruhoch alebo za umeleckú osobnosť v umeleckých kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania, najmä preukázal ohlasy na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo 
iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalšími atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam a 
osobitostiam odboru habilitačného konania a inauguračného konania, pričom autocitácie sa vylučujú. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú preukázanie uvedených výsledkov a ukazovateľov.  
 
HI 6.3.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent obsahujú merateľné ukazovatele s určenými minimálnymi prahovými 
hodnotami, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vyhodnotenie plnenia požiadaviek (HI 6.2.4. a HI 6.2.5.). Minimálne prahové 
hodnoty merateľných ukazovateľov vychádzajú z medzinárodných zvyklostí v príslušnom odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.3. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá obsahujú príslušne 
stanovené merateľné ukazovatele (v kontexte plnenia HI 6.2.4. a HI 6.2.5.) s minimálnymi 
prahovými hodnotami určenými podľa medzinárodných zvyklostí.  
 
HI 6.3.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent obsahujú merateľné ukazovatele s určenými minimálnymi prahovými 
hodnotami, ktoré spĺňajú požiadavky HI 6.5.1. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.3. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá obsahujú 
merateľné ukazovatele s minimálnymi prahovými hodnotami na splnenie požiadavky podľa HI 
6.5.1. 
 
HI 6.4.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent zaručujú, že ich splnením uchádzač preukáže, že svojimi vedeckými 
prácami vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania ucelené vedecké dielo alebo svojimi 
umeleckými dielami a umeleckými výkonmi vytvoril v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
ucelené umelecké dielo. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 



Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá obsahujú 
merateľné ukazovatele s minimálnymi prahovými hodnotami na splnenie požiadavky podľa HI 
6.5.1. 
 
HI 6.4.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu docent zaručujú, že uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si 
to vyžaduje charakter príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 6.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá zaručujú, že 
uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter OHIK.  
 
HI 6.5.1. Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu docent zaručuje, že od uchádzačov o titul docent sa vyžaduje 
minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti, akú vysoká škola 
vyžadovala od uchádzačov o titul docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania v období, ktoré 
predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto štandardov. Ak vysoká škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného 
konania a inauguračného konania v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej 
vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v súvisiacom 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v inom obdobnom odbore, priradenom k príslušnému študijnému 
odboru. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Kritériá na získanie doc. a prof. na UCM – staré 
Kritériá na získanie doc. a prof. na fakulte (obligatórne kritériá) sú dostupné na: 
Zápisnica zo zasadnutia Vr UCM kde sa schvaľovali nové kritériá na získanie titulu doc. a prof. na 
UCM 
Zápisnica zo zasadnutia VR fakulty, kde sa schvaľovali nové kritériá na získanie titulu doc. a prof. 
na UCM 
 
Dôkaz: 

- VHS OHIK, časť HI 6.5. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 



a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že od uchádzačov sa vyžaduje 
minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej 
tvorivej činnosti, akú UCM vyžadovala od uchádzačov v období, ktoré predchádzalo dňu 
nadobudnutia platnosti aktuálnych kritérií.  
V prípade nového OHIK: Ak UCM nemala doteraz akreditáciu HIK v príslušnom odbore, potom 
ako etalón na splnenie tejto požiadavky použila kritériá inej vysokej školy v Slovenskej republike 
v príslušnom alebo v súvisiacom OHIK, alebo v inom OHIK priradenom k príslušnému ŠO. 
 
HI 7.1.1. Vysoká škola má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu „profesor“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.1. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že Kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu 
„profesor“ sú na UCM prijaté, verejne prístupné a sú v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi. 
 
HI 7.2.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú predchádzajúce získanie vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu „docent". 



Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že Kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu 
„profesor“  od uchádzača vyžadujú predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu alebo 
umelecko- pedagogického titulu „docent".. 
 
HI 7.3.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú aktuálne vedecké a pedagogické alebo 
umelecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.3. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 



 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú príslušné pôsobenie na vysokej škole.  
 
HI 7.3.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú prax a výsledky v plnení úloh v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, intenzite, štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a 
osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, a to najmä: vedenie prednášok, cvičení a 
seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba 
študijných materiálov. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.3. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú prax a uvedené výsledky v oblasti vysokoškolského vzdelávania.  
 
HI 7.3.3. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor od uchádzača vyžadujú prax a výsledky v oblasti tvorivých činností, 
a to najmä: vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, 
uskutočňovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo inej tvorivej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v 
podobe vedeckých prác alebo umeleckých výstupov alebo umeleckých výkonov alebo iných výstupov tvorivej činnosti v počte, 
štruktúre, rozsahu, intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v 
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.3. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 



 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú prax a uvedené výsledky v oblasti tvorivých činností.  
 
HI 7.4.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor zaručujú, že sa ich splnením preukáže, že uchádzač ovplyvnil vývin 
príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy alebo 
originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na výstupy jeho tvorivej činnosti, najmä tým, že vyškolil aspoň 
jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške v študijnom odbore, ku 
ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú preukázanie uvedených výsledkov a ukazovateľov.  
 
HI 7.4.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor zaručujú, že ich splnením uchádzač preukáže, že v príslušnom 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké 
práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie, pričom najmä preukáže ohlasy na 
publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a 
ďalšími atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru habilitačného konania a inauguračného 
konania, pričom sa štandardne vyžadujú aj ohlasy zo zahraničia. Autocitácie sa vylučujú. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 



 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá od uchádzača 
vyžadujú preukázanie uvedených výsledkov a ukazovateľov.  
 
HI 7.4.3. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor vyžadujú písomné referencie na výsledky uchádzača od popredných 
zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, 
že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že kritériá vyžadujú príslušné písomné 
referencie na výsledky uchádzača.  
 
HI 7.4.4. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor zaručujú, že uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si 
to vyžaduje charakter príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.4. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá zaručujú, že 
uchádzač spĺňa ďalšie kvalifikačné predpoklady, ak si to vyžaduje charakter OHIK.  
 
HI 7.5.1. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor obsahujú merateľné ukazovatele s určenými minimálnymi 
prahovými hodnotami, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vyhodnotenie plnenia požiadaviek (HI 7.3.2. a HI 7.4.2.). 



Minimálne prahové hodnoty merateľných ukazovateľov vychádzajú z medzinárodných zvyklostí v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.5. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá obsahujú príslušne 
stanovené merateľné ukazovatele (v kontexte plnenia HI 7.3.2. a HI 7.4.2.) s minimálnymi 
prahovými hodnotami určenými podľa medzinárodných zvyklostí.  
 
HI 7.5.2. Kritériá vysokej školy na získanie titulu profesor obsahujú merateľné ukazovatele s určenými minimálnymi 
prahovými hodnotami, ktoré spĺňajú požiadavky HI 7.6.1. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 5 
- VHS OHIK, časť HI 7.5. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že uvedené kritériá obsahujú 
merateľné ukazovatele s minimálnymi prahovými hodnotami na splnenie požiadavky podľa HI 
7.6.1. 
 
HI 7.6.1. Úroveň kritérií vysokej školy na získanie titulu profesor zaručuje, že od uchádzačov o titul profesor sa vyžaduje 
minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej tvorivej činnosti, akú vysoká škola 
vyžadovala od uchádzačov o titul profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania v období, ktoré 
predchádzalo dňu nadobudnutia platnosti týchto štandardov. Ak vysoká škola doposiaľ nemala akreditáciu habilitačného 
konania a inauguračného konania v príslušnom odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej 



vysokej školy v Slovenskej republike v príslušnom alebo v súvisiacom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
alebo v inom obdobnom odbore, priradenom k príslušnému študijnému odboru. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Predchádzajúce Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. 
Cyrila a Metoda v Trnave sú dostupné na Oddelení kvality a vedy UCM. 
Predchádzajúce Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-
pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík 
a zvyklostí jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený (Obligatórne kritériá), sú dostupné na dekanáte príslušnej fakulty. 
Zápisnica zo zasadnutia VR UCM kde boli schválené aktuálne Kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a 
„profesor“ na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/vedecka_rada/20042021_zapisnica_vr_ucm.pdf 
Zápisnica zo zasadnutia VR UCM kde boli schválené aktuálne Kritériá na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a 
„profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor 
habilitačných a inauguračných konaní priradený, je dostupná na: 
https://www.ucm.sk/docs/vedecka_rada/23112021_zapisnica_vr_ucm.pdf 
 
Dôkaz: 

- VHS OHIK, časť HI 7.6. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 
alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ v rámci špecifík a zvyklostí 
jednotlivých študijných odborov, ku ktorým je odbor habilitačných a inauguračných 
konaní priradený, sú dostupné na: webové sídlo príslušnej fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že od uchádzačov sa vyžaduje 
minimálne taká úroveň rozsahu, intenzity, kvality a uznania ich vedeckej, umeleckej a inej 
tvorivej činnosti, akú UCM vyžadovala od uchádzačov v období, ktoré predchádzalo dňu 
nadobudnutia platnosti aktuálnych kritérií.  
V prípade nového OHIK: Ak UCM nemala doteraz akreditáciu HIK v príslušnom odbore, potom 
ako etalón na splnenie tejto požiadavky použila kritériá inej vysokej školy v Slovenskej republike 
v príslušnom alebo v súvisiacom OHIK, alebo v inom OHIK priradenom k príslušnému ŠO. 
 
HI 8.1.1. Vysoká škola má zavedené a verejne prístupné pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania, 
ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 



 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 6 
- VHS OHIK, čas5 HI 8.1. 
- Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 

- Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konan
i_na_UCM.pdf 

- Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_kon
ani_na_UCM.pdf 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného konania sú na UCM zavedené, verejne prístupné a sú v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi. 
 
HI 8.2.1. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania zaručujú transparentnosť a otvorenosť konaní za 
rovnakých podmienok pre všetkých uchádzačov, ktoré sú im vopred známe. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 6, 7, 8 
- VHS OHIK, časť HI 8.2. 
- Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 



- Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konan
i_na_UCM.pdf 

- Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_kon
ani_na_UCM.pdf 

- Habilitačné konania a inauguračné konania na UCM dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konania/ 

- Habilitačné konania a inauguračné konania na fakulte dostupné na: webové sídlo 
fakulty 

- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR UCM sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/sk/zapisnice-zo-zasadnuti-vedeckej-rady-ucm-01/ 

- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR fakulty sú dostupné na webovom sídle fakulty 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného zaručujú transparentnosť a otvorenosť konaní za rovnakých 
podmienok pre všetkých uchádzačov, ktoré sú im vopred známe. 
 
HI 8.2.2. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania zaručujú, že preukázané plagiátorstvo uchádzača 
je dôvodom na neudelenie titulu docent alebo titulu profesor. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 
UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 
Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konani_na_UCM
.pdf 
Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_konani_na_UC
M.pdf 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časti 5 a 6 
- VHS OHIK, časť HI 8.2. 
- Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického 

alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ a „profesor“ na Univerzite sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave sú dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Kriteria_na_vyhodnotenie_doc_prof_
01052021.pdf 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného konania zaručujú, že preukázané plagiátorstvo uchádzača je dôvodom 
na neudelenie titulu docent alebo titulu profesor. 
 
HI 8.2.3. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania zaručujú nestranné, objektívne, odborne 
fundované, konzistentné a jednoznačné overenie plnenia stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 



 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 6, 7, 8 
- VHS OHIK, časť HI 8.2. 
- Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 

- Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konan
i_na_UCM.pdf 

- Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_kon
ani_na_UCM.pdf 

- Rokovací poriadok VR UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/rokovaci_poriadok_vedeckej_rady_ucm_20
12.pdf 

- Rokovací poriadok fakulty je dostupný na: webovom sídle fakulty  
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného konania zaručujú nestranné, objektívne, odborne fundované, 
konzistentné a jednoznačné overenie plnenia stanovených požiadaviek a kritérií uchádzačom. 
 
HI 8.2.4. Pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania zaručujú, že výber a zloženie oponentov 
habilitačných konaní a inauguračných konaní, členov habilitačnej komisie a členov inauguračnej komisie je v súlade so 
všeobecne záväznými predpismi. Kritériá výberu týchto osôb zaručujú, že tieto osoby vedecky alebo umelecky pôsobia v 
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v odôvodnených prípadoch v oblasti vedy, techniky 
a umenia podľa zamerania tvorivej činnosti uchádzača. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
 
Dôkaz: 



- Opis OHIK, časť 6, 7, 8 
- VHS OHIK, časť HI 8.2. 
- Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za 

profesora na UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 

- Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konan
i_na_UCM.pdf 

- Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_kon
ani_na_UCM.pdf 

- Rokovací poriadok VR UCM je dostupný na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/rokovaci_poriadok_vedeckej_rady_ucm_20
12.pdf 

- Rokovací poriadok fakulty je dostupný na: webovom sídle fakulty  
- Habilitačné konania a inauguračné konania na UCM dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konania/ 
- Habilitačné konania a inauguračné konania na fakulte dostupné na: webové sídlo 

fakulty 
- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/zapisnice-zo-zasadnuti-vedeckej-rady-ucm-01/ 
- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR fakulty sú dostupné na webovom sídle fakulty 

 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného konania zaručujú, že výber a zloženie oponentov habilitačných konaní 
a inauguračných konaní, členov habilitačnej komisie a členov inauguračnej komisie je v súlade 
so všeobecne záväznými predpismi.  
Kritériá výberu týchto osôb zaručujú, že tieto osoby vedecky alebo umelecky pôsobia v 
príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania alebo v odôvodnených 
prípadoch v oblasti vedy, techniky a umenia podľa zamerania tvorivej činnosti uchádzača. 
 
HI 8.3.1. Vysoká škola v rámci svojich postupov dôsledne a bez výnimky dodržiava všeobecne záväzné predpisy, platné a 
účinné pravidlá a postupy habilitačného konania a inauguračného konania a kritériá vysokej školy na vyhodnotenie splnenia 
podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu „docent“ a vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré boli podkladom na rozhodovanie v rámci 
predchádzajúceho konania o udelení akreditácie príslušného habilitačného konania a inauguračného konania. 

Kritérium alebo súbor kritérií je podľa predložených 
zdokumentovaných informácií možno považovať za (vyznačte len 
jednu možnosť): 

Nedostatky v prípade čiastočného plnenia 
kritéria alebo súboru kritérií 

 Splnené 
 Splnené čiastočne s potrebou odstrániť nedostatky (nedostatky 

uveďte vo vedľajšom stĺpci) 
 Nesplnené 

- 
- 
- 
 

Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie dostupné na:  
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf 
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických a 
umeleckých-pedagogických titulov docent a profesor dostupná na: https://www.slov-
lex.sk/pravne- predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901 
Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 
UCM v Trnave dostupné na: 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/2021/Zasady_HKaVK_01052021.pdf 



Postup pri habilitačnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_habilitacnom_konani_na_UCM
.pdf 
Postup pri inauguračnom konaní na UCM je dostupný na: 
https://intranet.ucm.sk/docs2/predpisy/ostatne/Postup_pri_inauguracnom_konani_na_UC
M.pdf 
 
Dôkaz: 

- Opis OHIK, časť 7, 8 
- VHS OHIK, časť HI 8.3. 
- Habilitačné konania a inauguračné konania na UCM dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konania/ 
- Habilitačné konania a inauguračné konania na fakulte dostupné na: webové sídlo 

fakulty 
- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR UCM sú dostupné na: 

https://www.ucm.sk/sk/zapisnice-zo-zasadnuti-vedeckej-rady-ucm-01/ 
- Zápisnice/uznesenia z rokovaní VR fakulty sú dostupné na webovom sídle fakulty 
- Správa o VVČ na UCM dostupné na: https://www.ucm.sk/sk/spravy-o-vedecko-

vyskumnej-cinnosti-ucm-01/ 
- Výročná správa o činnosti UCM diostupné na: https://www.ucm.sk/sk/vyrocne-

spravy-o-cinnosti-ucm/?highlight=v%FDro%E8n%E1+spr%E1va 
 
Štandard možno považovať za splnený, ak je preukázané, že  UCM dôsledne a bez výnimky 
dodržiava: a) všeobecne záväzné predpisy, platné a účinné pravidlá a postupy habilitačného 
konania a inauguračného konania, a b) aj kritériá UCM na vyhodnotenie splnenia podmienok na 
získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko- pedagogického titulu „docent“ a 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré boli 
podkladom na rozhodovanie v rámci predchádzajúceho konania o udelení akreditácie 
príslušného habilitačného konania a inauguračného konania. 
 

Časť C: Odporúčanie Rade pre vnútorné hodnotenie kvality 
 
Rade pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (vybrať jednu možnosť): 
a) sa navrhuje súhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného 

konania a inauguračného konania, 
b) sa navrhuje súhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného 

konania a inauguračného konania po odstránení nedostatkov, 
c) sa navrhuje nesúhlasiť s podaním žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného 

konania a inauguračného konania. 
 
Vypracoval: mená a priezviská členov dočasnej pracovnej skupiny  
Dátum: 
 
 
Vlastnoručný podpis: podpisy členov dočasnej pracovnej skupiny 
 
 

 
Článok 7 

Výsledok posudzovania odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
 
1. Výsledkom hodnotenia plnenia štandardov je odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny 
(v zastúpení jej predsedom) Rade pre vnútorné hodnotenie kvality na UCM. 



 
2. Rada pre vnútorné hodnotenie kvality Správu o plnení štandardov a kritérií HIK na UCM 
prerokuje a odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny schváli alebo nechváli.  
 
Ak odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh súhlasiť s podaním žiadosti 
SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania, RVHK rozhoduje 
o návrhu rektorovi UCM podať žiadosť SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného konania 
a inauguračného konania.  
 
Ak odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh súhlasiť s podaním žiadosti 
SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania po odstránení 
nedostatkov, RVHK rozhoduje o návrhu rektorovi UCM podať žiadosť SAAVŠ o udelenie 
akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania po odstránení nedostatkov, konanie 
pokračuje odstránením nedostatkov a posúdením ich odstránenia v zmysle Smernice o vytváraní, 
úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného 
konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ16. 
  
Ak odporúčanie dočasnej pracovnej skupiny je, aby RVHK prijala návrh nesúhlasiť s podaním 
žiadosti SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného, RVHK rozhoduje 
o návrhu rektorovi UCM nepodať žiadosť SAAVŠ o udelenie akreditácie habilitačného konania 
a inauguračného konania.  
 
 

Článok 8 
Záver 

 
1. Metodické usmernenie bolo prerokované v Kolégiu rektora dňa 15. 3. 2022. 
2. Metodické usmernenie nadobúda platnosť dňa 15.3.2022 a účinnosť 1.4.2022. 

 
 
V univerzitnom meste Trnava, dňa 15. 3. 2022 

 
 
 

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  
rektor UCM 

 
 
 
 
  

 
16 
https://ucmtt.sharepoint.com/Zdielane%20dokumenty/ŠP/Smernica_o_vytvarani,_uprave_a_schvalovani_studijnych
_programov.pdf 



Zoznam skratiek: 
AIS – Akademický informačný systém 
AS – akademický senát 
CIKT – Centrum informačno-komunikačných technológií 
CIZ – Centrum informačných zdrojov 
CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
CREUČ – Centrálny register evidencie umeleckej činnosti 
CREZP – Centrálny register evidencie záverečných prác 
DŠ – doktorandské štúdium 
ILP – informačný list predmetu 
KD – kolégium dekana 
KR – kolégium rektora 
OHIK – Odbor habilitačného a inauguračného konania 
RK – Rada kvality 
RVHK – Rada pre vnútorné hodnotenie kvality 
SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
ŠO - študijný odboru 
ŠP – študijný program 
UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
VHS – Vnútorná hodnotiaca správa 
VR – vedecká rada 
VSK – Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM  
VTC – charakteristika výstupu tvorivej činnosti 
VUPCH – vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 
VVČ – vedecko-výskumná činnosť 


