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Smernica Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného 
zaradenia (OA, doc., prof.) je vydaná podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o vysokých školách“) a je súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania UCM podľa osobitného predpisu1 (ďalej len ,,smernica“). 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti učiteľa na UCM podľa jeho funkčného zaradenia: 
 sú súčasťou Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na UCM, 
 korešpondujú a nadväzujú na: 

a) kritériá na získanie titulu docent a profesor na UCM (Vnútorný predpis UCM 
22/2021 Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu docent a profesor na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave), 

b) kritériá na obsadenie funkčného miesta docent a profesor na UCM (Vnútorný 
predpis UCM 23/2021 Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na 
Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave), 

c) kritériá na hodnotenie tvorivej činnosti (Vnútorný predpis UCM 37/2021 Smernica 
o hodnotení tvorivej činnosti na UCM a Usmernenie rektora UCM č. 2/2021 na 
vypracovanie kritérií hodnotenia úrovne tvorivej činnosti a hodnotenia výstupov 
tvorivej činnosti podľa ŠO na jednotlivých súčastiach UCM), 

 umožňujú: 
a) usmerňovať a plánovať tvorivú činnosť učiteľa podľa jeho funkčného zaradenia, 
b) odmeňovať učiteľa za tvorivú činnosť nad ich rámec, 

 zabezpečujú: 
a) kvalitu vzdelávania a tvorivej činnosti na UCM, 
b) dosiahnutie a neustále dosahovanie požadovanej úrovne výstupov tvorivej činnosti 

osôb nesúcich hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj ŠP a OHIK, osôb 
zabezpečujúcich profilové predmety ŠP a osôb zabezpečujúcich kvalitu a rozvoj 
OHIK uskutočňovaných na UCM, 

c) kvalifikačný rast učiteľa a udržateľnosť personálneho zabezpečenia 
uskutočňovaného ŠP, alebo OHIK, 

d) komplexnosť pôsobenia učiteľa na UCM, 
e) uskutočňovanie dlhodobej, kontinuálnej a systematickej tvorivej činnosti učiteľov na 

UCM, 
 reflektujú na: 

a) Štandardy pre VSK, ŠP, OHIK SAAVŠ a UCM, 
b) systém vytvárania finančných dotácií MŠVVaŠ SR podľa kategórií výstupov 

publikačnej činnosti VŠ v SR,  
c) špecifiká a zvyklosti v ŠO, v ktorých UCM uskutočňuje ŠP a OHIK, 
d) aktuálne trendy. 

 
  

                                                           
1 zákona č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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§ 2 
Sledovanie plnenia 

 
1) Plnenie monitoruje ročne osoba zodpovedná za tvorivú činnosť na súčasti UCM, 

ktorá o výsledku informuje osobu zodpovednú za súčasť UCM a prorektora pre kvalitu 
a vedu na UCM. Monitorovanie kontroluje Prorektor pre kvalitu a vedu na UCM.  

2) Minimálne ukazovatele tvorivej činnosti sú dôležitým indikátorom kvality učiteľa. Dlhodobé 
neodôvodnené neplnenie minimálnych ukazovateľov nie je v súlade s kvalitatívnymi 
požiadavkami na učiteľa na UCM.  

 
§ 3 

Minimálne ukazovatele 
 
 

 
Profesor 

 
 

Tvorivá 
činnosť 

 
Interval 

 
 

Za ostatný rok 
 

 
Za ostatné tri roky 

 

 
Za ostatných šesť 

rokov 
Publikačná 
činnosť 

Najmenej jedna 
recenzovaná vedecká 
alebo umelecká práca 
s vysokou mierou 
originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s 
významným autorským 
podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom 
osoba na UCM pôsobí) 

Najmenej tri recenzované vedecké 
alebo umelecké práce s vysokou 
mierou originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s významným 
autorským podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom osoba na 
UCM pôsobí), z nich najmenej jedna je 
evidovaná v indexovanom časopise 
WoS/Scopus Q1,alebo Q2 a najmenej 
jedna ďalšia je evidovaná vo 
WoS/Scopus 

Najmenej jedna 
syntézna 
recenzovaná 
vedecká, odborná, 
edukačná alebo 
umelecká práca s 
vysokou mierou 
originality a 
dopadom na 
rozvoj poznania v 
ŠO resp. ŠP 
vydaná v 
renomovanom 
vydavateľstve (s 
autorským 
podielom v 
rozsahu min. 3 
AH) alebo 
najmenej jedna 
kapitola v takejto 
práci vo svetovom 
jazyku.  

Ak osoba zabezpečuje kvalitu a rozvoj 
OHIK: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A+ 

Ak osoba zabezpečuje profilové predmety 
ŠP 3. stupňa: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A 

Ak osoba zabezpečuje profilové predmety 
ŠP 1./2. stupňa: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A- 

Aktívna účasť na vedeckom podujatí Najmenej 2 (z toho najmenej jedno 
medzinárodné) 

Projektová činnosť Najmenej jedno členstvo v projekte 
získanom vysúťažením na pozícii 
zodpovedného riešiteľa, alebo 
zástupcu zodpovedného riešiteľa, 
alebo členstvo v tímoch najmenej 
dvoch projektov získaných 
vysúťažením v pozíciách riešiteľa, 
alebo aspoň jeden podaný projekt 
v ktorom je osoba v pozícii 
zodpovedného riešiteľa, alebo 
zástupcu zodpovedného riešiteľa, 
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ktorý splnil formálne a kvalitatívne 
podmienky (napr. prešiel do II. kola 
hodnotenia) ale nebol financovaný 
z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov alebo aspoň dva podané 
projekty v ktorých je osoba v pozíciách 
riešiteľa, ktoré splnili formálne 
a kvalitatívne podmienky (napr. prešli 
do II. kola hodnotenia) ale neboli 
financované z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov 

Školenie doktorandov/práca so 
študentmi 

Školenie doktoranda, alebo najmenej 
jedna recenzovaná práca so 
študentmi 

Študijný/výskumný/prednáškový pobyt 
(v dĺžke najmenej 1 týždeň) 

1 

 

 

 

 
Docent 

 
 
Tvorivá 
činnosť 

 
Interval 

 
 

Za ostatný rok 
 

 
Za ostatné tri roky 

 
Za ostatných šesť 

rokov 
Publikačná 
činnosť 

Najmenej jedna 
recenzovaná vedecká 
alebo umelecká práca 
s vysokou mierou 
originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s 
významným autorským 
podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom 
osoba na UCM pôsobí) 

Najmenej tri recenzované vedecké 
alebo umelecké práce s vysokou 
mierou originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s významným 
autorským podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom osoba na 
UCM pôsobí), z nich najmenej jedna je 
evidovaná v indexovanom časopise 
WoS/Scopus Q1,alebo Q2  

Najmenej jedna 
syntézna 
recenzovaná 
vedecká, odborná, 
edukačná alebo 
umelecká práca s 
vysokou mierou 
originality a 
dopadom na 
rozvoj poznania v 
ŠO resp. ŠP 
vydaná v 
renomovanom 
vydavateľstve (s 
autorským 
podielom v 
rozsahu min. 3 
AH) alebo 
najmenej jedna 
kapitola v takejto 
práci vo svetovom 
jazyku. 

Ak osoba zabezpečuje kvalitu a rozvoj 
OHIK: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A+ 

Ak osoba zabezpečuje profilové predmety 
ŠP 3. stupňa: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A 

Ak osoba zabezpečuje profilové predmety 
ŠP 2. stupňa: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne A- 

Ak osoba zabezpečuje profilové predmety 
ŠP 1. stupňa: 

Najmenej jedna práca najmenej 
úrovne B 

Aktívna účasť na vedeckom podujatí Najmenej 2 (z toho najmenej jedno 
medzinárodné) 

Projektová činnosť Najmenej jedno členstvo v projekte 
získanom vysúťažením na pozícii 
zodpovedného riešiteľa, alebo 
zástupcu zodpovedného riešiteľa, 
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alebo členstvo v tímoch najmenej 
dvoch projektov získaných 
vysúťažením v pozícii riešiteľa, alebo 
aspoň jeden podaný projekt v ktorom 
je osoba v pozícii zodpovedného 
riešiteľa, alebo zástupcu 
zodpovedného riešiteľa, ktorý splnil 
formálne a kvalitatívne podmienky 
(napr. prešiel do II. kola hodnotenia) 
ale nebol financovaný z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov 
alebo aspoň dva podané projekty 
v ktorých je osoba v pozícii riešiteľa, 
ktorý splnil formálne a kvalitatívne 
podmienky (napr. prešiel do II. kola 
hodnotenia) ale nebol financovaný 
z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov 

Školenie doktorandov/práca so 
študentmi 

Školenie doktoranda, alebo najmenej 
jedna recenzovaná práca so 
študentami 

Študijný/výskumný/prednáškový pobyt 
(v dĺžke najmenej 1 týždeň) 

1 

 

 

 
OA 

 
 
Tvorivá 
činnosť 

 
Interval 

 
Za ostatný rok Za ostatné tri roky Za ostatných šesť 

rokov 
Publikačná 
činnosť 

Najmenej jedna 
recenzovaná vedecká 
alebo umelecká práca 
s vysokou mierou 
originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s 
významným autorským 
podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom 
osoba na UCM pôsobí) 

Najmenej tri recenzované vedecké 
alebo umelecké práce s vysokou 
mierou originality a dopadom na 
rozvoj poznania v ŠO, 
resp. príslušnom ŠP (s významným 
autorským podielom podľa špecifík 
a zvyklostí ŠO, v ktorom osoba na 
UCM pôsobí), z nich najmenej jedna je 
evidovaná vo WoS/Scopus  

Najmenej jedna 
syntézna 
recenzovaná 
vedecká, odborná, 
edukačná alebo 
umelecká práca 
s vysokou mierou 
originality 
a dopadom na 
rozvoj poznania 
v ŠO resp. ŠP 
vydaná 
v renomovanom 
vydavateľstve (s 
autorským 
podielom v 
rozsahu min. 3 AH) 
alebo najmenej 
jedna kapitola v 
takejto práci vo 
svetovom jazyku  

Aktívna účasť na vedeckom podujatí Najmenej 2 (z toho najmenej jedno 
medzinárodné) 

Projektová činnosť Najmenej jedno členstvo v tíme 
projektu získanom vysúťažením, 
alebo aspoň jedno členstvo v tíme 
projektu, ktorý splnil formálne 
a kvalitatívne podmienky (napr. 
prešiel do II. kola hodnotenia) ale 
nebol financovaný z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov 
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Práca so študentmi najmenej jedna recenzovaná práca so 
študentmi 

 

Študijný/výskumný/prednáškový pobyt 
(v dĺžke najmenej 1 týždeň) 

1 

 
Poznámky: 

a) Možnosť vykazovania umeleckého výstupu je podmienená evidenciou v CREUČ a umeleckým 
zameraním ŠP/OHIK na uskutočňovaní ktorého sa učiteľ podieľa.  

b) Maximálna súhrnná riešiteľská kapacita učiteľa UCM v projektoch, kde hlavným 
žiadateľom/riešiteľom ani spoluriešiteľskou inštitúciou s pridelenými finančnými prostriedkami 
v primeranej výške nie je UCM, je 300 hodín ročne. Maximálna súhrnná riešiteľská kapacita 
učiteľa UCM v projektoch, kde UCM je spoluriešiteľskou inštitúciou s pridelenými finančnými 
prostriedkami v primeranej výške, je 500 hodín ročne.  

c) Renomované vydavateľstvo je vydavateľstvo, ktoré dlhodobo a kontinuálne vydáva daný typ prác, 
alebo vydáva daný typ prác a je rešpektované vo vedeckej obci v príslušnom ŠO.  

 
Zoznam skratiek: 
UCM – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
OA – odborný asistent 
VSK – Vnútorný systém kvality 
ŠO – študijný odbor 
ŠP – študijný program 
OHIK – odbor habilitačného konania a inauguračného konania 
Q1 – Q4 – kvartil, vyjadrenie kvality časopisu príslušnou evidenčnou databázou v hodnotenom 
období (Q1 – prvých 25% hodnotených časopisov zoradených podľa poradia od najlepšieho, Q4 
– posledných 25% hodnotených časopisov zoradených podľa poradia od najlepšieho) 
 

§ 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Táto smernica bola prerokovaná v Kolégiu rektora UCM dňa 16.11.2021. 
2) Táto smernica bola schválená vo Vedeckej rade UCM dňa 23.11.2021. 
3) Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania rektorom UCM a účinnosť 1. decembra 

2021.  
 
 
 

V univerzitnom meste Trnava, dňa 23.11.2021.  
 
 
 

           prof. Ing. Roman Boča, DrSc.                           
                                            predseda VR UCM             
        

 


