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Organizačná smernica  

č. 3/2022 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

na TU vo Zvolene 

 

 

Spoločné úvodné ustanovenia k bodom A, B, C, D a E 
 

(1) Na základe návrhov vedeckých rád fakúlt TU vo Zvolene podaných v zmysle ust. § 12 ods. 1 
písm. g) a h) 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“) boli vo Vedeckej 
rade TUZVO a v Akademickom senáte TUZVO schválené nové Všeobecné kritériá na 
obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných asistentov na 
Lesníckej fakulte  TU vo Zvolene, na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, na Fakulte ekológie  
a environmentalistiky TU vo Zvolene a na Fakulte techniky TU vo Zvolene a  Všeobecné kritériá 
na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov na Ústave cudzích jazykov a na Ústave 
telesnej výchovy a športu, ktoré boli zapracované do Organizačnej smernice č. 3/2022 (ďalej aj 
„Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest“). 

 
(2) Prijatím novej Organizačnej smernice č. 3/2022 Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkčných miest na TU vo Zvolene sa rušia doterajšie Všeobecné kritériá na 
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene, na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, 
na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a na Fakulte techniky TU vo Zvolene, 
ktoré sú obsahom Organizačnej smernice č. 11/2021 schválenej vo Vedeckej rade TUZVO dňa 
14.12.2021, čím sa ruší celá Organizačná smernica č. 11/2021. 

 
(3) Zrušenie Organizačnej smernice č. 11/2021 a prijatie nových Všeobecných kritérií 

a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest formou Organizačnej smernice č. 
3/2022 si vyžiadala novela zákona o vysokých školách účinná od 25. apríla 2022. 
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A: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky 
na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 
asistentov na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene 

 
č.R-10563/2022 

 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Na základe ust. § 12 ods. 1 písm. g) a h) 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“) 
schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „VR TUZVO“)  na návrh Vedeckej rady 
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene (ďalej aj „VR LF“) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných 
miest profesorov, docentov a odborných asistentov na Lesníckej fakulte  TU vo Zvolene.  

 
Článok 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest  
profesorov, docentov a odborných asistentov 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre inauguračné konanie 

v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(2) Kvalifikačným predpokladom  na obsadenie funkčného miesta docenta je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre habilitačné konanie v študijnom 

odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(3) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je 

v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého alebo 

tretieho stupňa.   

 

(4) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta profesora sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, skúšanie na štátnych 

skúškach, ďalej jeho schopnosť garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, 

usmerňovanie kvalifikačného rastu členov pracoviska, tvorba študijných programov, 

publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných  

v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká činnosť, najmä jeho schopnosť formovať trendy a koncepcie v oblasti vedy  

a techniky, schopnosť výskumnej a vývojovej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov  

v časopisoch a médiách a na vedeckých alebo odborných podujatiach medzinárodného 

významu, schopnosť viesť výskumné tímy a organizovanie vedeckých podujatí, schopnosť 
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zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných 

podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

II. alebo III. stupňa štúdia a zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania,  

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko-pedagogickou 

komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(5) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta docenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií  

a odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť 

garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného 

rastu členov pracoviska, spolutvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti 

vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká činnosť, najmä jeho schopnosť v spolupráci s profesorom prispievať k rozvoju 

poznania v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, schopnosť výskumnej 

alebo vývojovej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a médiách a na 

vedeckých alebo odborných podujatiach medzinárodného významu, schopnosť viesť 

výskumné tímy a organizovanie vedeckých podujatí, schopnosť zintenzívňovať vzťahy so 

zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 

tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

I. až III. stupňa štúdia, 

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko-pedagogickou 

komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(6) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak najmä vedenie 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v 

prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre 

študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, 

b) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, tak najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov  

a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, 

druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov, 

c) vedecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej alebo vývojovej činnosti 

pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých alebo odborných 

podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí. 
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Článok 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest  

profesorov, docentov a odborných asistentov 
 

(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov sú definované pre študijné odbory Lesníctvo a Ekonómia a manažment na Lesníckej 

fakulte TU vo Zvolene. 

 

(2) Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo docenta sústavne plní aktuálne platné minimálne 

prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore, na ktoré sa viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore 

a preukáže činnosti v nasledovných oblastiach: 

a) školenie doktorandov a vedenie záverečných prác,  

b) publikačná aktivita, 

c) ohlasy na vedeckú prácu, 

d) inovácia zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej práce, 

e) riešenie vedeckých a edukačných projektov. 

 

(3) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Lesníctvo alebo súvisiacom študijnom odbore: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

a  viedol alebo vedie minimálne 1 záverečnú prácu v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal  vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. 

alebo 2. kvartile podľa databázy Web of Science a zároveň spoluautorstvom na 2 

publikáciách registrovaných vo Web of Science alebo Scopus. Publikáciu v 1. alebo 2. 

kvartile podľa databázy Web of Science je možné nahradiť spoluautorstvom na patente 

alebo úžitkovom vzore. 

c) preukázal  nárast o 30 citácií evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou v Slovenskej republike,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu v pozícii riešiteľa, alebo 

riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov, alebo riešiteľa za Technickú 

univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(4) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Lesníctvo alebo súvisiacom študijnom odbore: 

a) viedol alebo vedie minimálne 2 záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal  vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. 

alebo 2. kvartile podľa databázy Web of Science a zároveň spoluautorstvom na 1 publikácií 

registrovanej vo Web of Science alebo Scopus. Publikáciu v 1. alebo 2. kvartile podľa 
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databázy Web of Science je možné nahradiť spoluautorstvom na patente alebo úžitkovom 

vzore, 

c) preukázal nárast o 15 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autotocitácií 

a citácií s afiláciou v Slovenskej republike, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu v pozícii riešiteľa, alebo 

riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov, alebo riešiteľa za Technickú 

univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(5) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Lesníctvo alebo súvisiacom študijnom odbore: 

a) viedol alebo vedie minimálne 1 záverečnú prácu v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách vo 

Web of Science alebo Scopus. Publikáciu vo Web of Science alebo Scopus je možné 

nahradiť spoluautorstvom na patente alebo úžitkovom vzore. 

 

(6) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment alebo súvisiacom študijnom 

odbore: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

a  viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,  

b) preukázal  aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. alebo 2. 

kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science alebo 

Scopus, 

c) preukázal nárast o 20 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou TUZVO,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného 

vedeckovýskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu, 

alebo vedenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu riešiteľa za 

Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(7) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment alebo súvisiacom študijnom odbore: 

a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science 

alebo Scopus , 

c) preukázal nárast o 10 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou TUZVO, 
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d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu v pozícii 

riešiteľa alebo riešenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu 

riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(8) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment alebo súvisiacom študijnom 

odbore: 

a) ukončené alebo začaté doktorandské štúdium v odbore alebo súvisiacom odbore, 

b) účasť na riešení minimálne jedného financovaného vedecko-výskumného projektu alebo 

projektu s praxou, 

c) vedecká aktivita vyjadrená minimálne spoluautorstvom na vydavateľom akceptovanej 

publikácii Web of Science alebo Scopus, alebo spoluautorstvom na diele s prijatou 

prihláškou práva priemyselného vlastníctva, 

 

(9) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je 

sústavné preukázanie aktivít uvedených v čl. 1 tohto vnútorného predpisu.  

 

(10) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste profesora najviac na 5 rokov s výnimkou § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách.  

 

(11) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste docenta najviac na 5 rokov s výnimkou § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

 

(12) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a plní konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkčných miest môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste odborného asistenta najviac na 5 rokov. Pri vysokoškolskom učiteľovi na funkčnom 

mieste odborného asistenta sa dodatočne posudzuje miera plnenia minimálnych prahových 

hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania.  

 

(13) Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje podľa vnútorného 

predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”. 
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Článok 3 
Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov a monitorovanie  

 

(1) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov  TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora  

a odborného asistenta sa vykonáva k 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka za obdobie 

posledných 5 rokov podľa študijného odboru alebo súvisiaceho študijného odboru pôsobenia.  

 

(2) Vysokoškolskí učitelia, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku plnia kritériá na obsadenie 

funkčného miesta, vykonávajú nasledujúcu sebaevalváciu po 5 kalendárnych rokoch. 

 

(3) Vysokoškolskí učitelia, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku neplnia kritériá na obsadenie 

funkčného miesta, vykonávajú nasledujúcu sebaevalváciu v nasledujúcom kalendárnom roku. 

 

(4) V súvislosti so sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nevyhnutné aktualizovanie 

formulára Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby (VUPCH) v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho kalendárneho roka každého vysokoškolského 

učiteľa.  

 

(5) So sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nutné aktualizovať všetky Výstupy 

tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho 

kalendárneho roka. Aktualizácia výstupov tvorivej činnosti sa uskutočňuje podľa Organizačnej 

smernice č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene  

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUZVO. 

 

(6) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Lesníctvo alebo 

súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta 

sa hodnotí podľa článku 2 ods. 3, 4 a 5 tejto smernice a podľa Minimálnych prahových hodnôt 

kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) a inauguračného konania (IK) v študijnom 

odbore Lesníctvo na Lesníckej fakulte (OS č. 7/2021 bod A). Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe A1. 

 

(7)  Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Ekonómia  a manažment  

alebo súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného 

asistenta sa hodnotí podľa článku 2 ods. 6, 7 a 8 tejto smernice a podľa Minimálnych kritérií 

na získanie titulu docent a titulu profesor na FEM SPU v Nitre pre odbor habilitačného 

a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku a pre odbor habilitačného 

a inauguračného konania Odvetvové a prierezové ekonomiky. Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe A2. 

 

(8) Za sebaevalváciu je zodpovedný konkrétny vysokoškolský učiteľ, ktorý uvedie, či spĺňa 

požiadavky na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta, docenta alebo profesora. 

 

(9) Najneskôr do 7 pracovných dní sa k evalvačnej správe vyjadruje vedúci pracoviska. Vedúci 

pracoviska hodnotí plnenie kritérií 3 spôsobmi: sú v zhode, prekračujú alebo nie sú v zhode. 

Ak zamestnanec napĺňa kritéria na HK resp. IK, vedúci pracoviska po konzultácii s dekanom 
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fakulty mu odporučí, aby podal žiadosť na HK resp. IK. Ak zamestnanec neplní požiadavky na 

obsadenie funkčného miesta, na ktorom je zaradený, vedúci pracoviska po osobnom 

pohovore písomne uvedie odporúčania pre zlepšenie plnenia požiadaviek. Vedúci pracoviska 

o svojom vyjadrení informuje konkrétneho vysokoškolského učiteľa.  

 

(10) Najneskôr do 1 mesiaca od vyjadrenia vedúceho pracoviska sa k evalvačnej správe vyjadruje 

dekan Lesníckej fakulty. Dekan má tri možnosti: súhlasí bez pripomienok, súhlasí 

s pripomienkami alebo nesúhlasí. Ak dekan súhlasí s pripomienkami, ktoré uvedie v správe, 

alebo ak nesúhlasí so sebaevalváciou, prípadne s vyjadrením vedúceho katedry, uvedie dôvod 

v správe a navrhne opatrenia. Ak zamestnanec ani v priebehu 3 rokov neplní požiadavky na 

obsadenie funkčného miesta, na  ktorom je zaradený, dekan navrhne jeho preradenie na 

zodpovedajúce funkčné miesto. O svojom stanovisku dekan informuje vedúceho katedry a 

konkrétneho vysokoškolského učiteľa. Za splnenie navrhnutých opatrení je zodpovedný 

dekan. 

 

(11) Dokumenty zo sebaevalvácie vysokoškolských učiteľov sa archivujú  na dekanáte Lesníckej 

fakulty minimálne 5 rokov.   

 

(12)  Posudzovanie pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov sa na TUZVO systematicky 

monitoruje tak, že: 

a) na zabezpečenie študijných programov má TUZVO učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 

pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 

vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov, 

b) rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj 

kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích 

činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, 

účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 

pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej 

pracovnej pozície. 

 

(13)  Pedagogická zaťaženosť vysokoškolských učiteľov je definovaná ročným pracovným fondom 

1600 hodín na pedagogického zamestnanca s tým, že 45% pripadá na priamu a nepriamu 

výučbu, 45% na vedu a výskum a 10% na inú činnosť. Odporúčaný priemerný týždenný počet 

hodín priamej výučby (prednášky, konzultácie, cvičenia, semináre, hlavné cvičenia, ostatné 

praktické cvičenia, gestorstvo, skúšky) je pre profesora 8 hodín, pre docenta 10 hodín, pre 

odborného asistenta 14 hodín a pre asistenta 18 hodín.  

 

(14) Pedagogická zaťaženosť sa stanovuje pomocou prepočtových koeficientov na 1 hodinu výučby 

vzdelávacou činnosťou takto: prednáška 3, cvičenie 1,5, seminár 2, konzultácie externého, 

interného a iného štúdia 3, hlavné cvičenia a ostatné praktické cvičenia 1,5.  

 

(15) Pedagogická zaťaženosť na semestrálne, štátne a doktorandské skúšky sa stanovuje na 1 

hodinu za jedného študenta.  
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(16) Pedagogická zaťaženosť na ostatné vzdelávacie činnosti je určená nasledovne: gestorstvo 

predmetu 20 hodín, vedenie bakalára 30 hodín, vedenie diplomanta 60 hodín, školiteľ 

doktoranda 60 hodín, školiteľ špecialista doktoranda 20 hodín, vedúci práce ŠVOČ 20 hodín 

za jednu prácu vo fakultnom kole, vedúci seminárnej práce 6 hodín, výučba a konzultácie v 

predmete doktorandského štúdia  pre menej ako 10 študentov 30 hodín Za prijímacie skúšky 

sa  proporcionálne rozdeľujú z celkového počtu hodín prijímacieho konania na jednotlivých 

pedagógov podľa ich podielu, ktorým sa zúčastnili na príprave materiálov, dozorom, opravou 

testov, posudzovaním umeleckých diel a pod. 

 

(17) Pedagogická zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme a v hodnotení 

vzdelávacej činnosti fakúlt a TUZVO za každý akademický rok na zamestnanca a fakultu.  

 

(18) Vedeckovýskumná zaťaženosť je založená na hodinových kapacitách na vedeckovýskumných 

projektoch a publikačnej činnosti. 

 

(19) Vedeckovýskumná zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme 

a v hodnotení vedeckovýskumnej činnosti fakúlt a TUZVO za každý kalendárny rok na 

zamestnanca a fakultu. 

 

 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov 
a odborných asistentov na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene č. R-10563/2022 (ďalej aj 
„Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest na LF TU  
vo Zvolene“) majú fakultnú pôsobnosť. 
 

(2) Na právne vzťahy neuvedené vo Všeobecných kritériách a konkrétnych podmienkach na 
obsadzovanie funkčných miest na LF TU vo Zvolene sa vzťahujú  § 75 a § 77 ako aj ostatné ust. 
zákona o vysokých školách,  ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné 
predpisy TUZVO. 
 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie 
funkčných miest na LF TU vo Zvolene je príloha A1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov 
TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta – študijný odbor 
Lesníctvo a príloha A2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste 
docenta, profesora a odborného asistenta – študijný odbor Ekonómia a manažment. 

 
(4) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie  funkčných miest profesorov, docentov 
a odborných asistentov na LF TU vo Zvolene č. 10563/2022 boli v zmysle § 12 ods. 1 písm.  
g) a h) zákona o vysokých školách na základe návrhu vo VR LF zo dňa 11.11.2022, schválené vo 
VR TUZVO dňa 6. 12. 2022 a v Akademickom senáte TUZVO dňa 8. 12. 2022 a týmto dňom 
nadobúdajú platnosť a účinnosť . 
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(5) Týmto sa rušia Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene 
č. R-12167/2021, ktoré boli prerokované vo VR LF dňa 28.10.2021 pod bodom A a boli súčasťou 
Organizačnej smernice č. 11/2021 a schválené vo VR TUZVO dňa 14.12.2021. 

 
 

 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                   prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

rektor a predseda VR TUZVO                                                  predseda Akademického senátu TUZVO 
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Príloha A1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste docenta, 

profesora a odborného asistenta – študijný odbor Lesníctvo 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest v odbore Lesníctvo (OS č. 
11/2021 bod A článok 2 ods. 3, 4 a 5) 

Kritérium 
Odborný 
asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených doktorandov  - - 1  

II.2 Počet vedených alebo obhájených ZP v I. alebo II. 
stupni štúdia 

1 2 1  

II.3 Spoluautorstvo na publikáciách WoS v Q1 alebo 
Q2 (možno nahradiť patentom alebo úžitkovým 
vzorom) 

- 2 2  

II.4 Spoluautorstvo na publikáciách WoS alebo 
Scopus  (u odborných asistentov možno nahradiť 
patentom alebo úžitkovým vzorom) 

2 1 2  

II.5 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez autocitácií 
a bez citácií s afiliáciou v SR 

- 15 30  

II.6 Počet ukončených alebo riešených projektov 
základného alebo aplikovaného výskumu v pozícii 
riešiteľa 

- 1 1  

 

III. Minimálne prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) 
a inauguračného konania (IK) v študijnom odbore Lesníctvo (OS č. 7/2021 bod A) 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a prax v rokoch od získania titulu PhD. (HK) alebo doc. (IK) 3 3  

III.1b skriptum (min. autorský podiel 3 AH v každej publikácii) 1 -  

III. 1c učebnica pre VŠ (min. autorský podiel 3 AH v každej publikácii) - 1  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent  

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Lesníctvo 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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I  III. 1d vedúci obhájených záverečných prác I. a II. stupňa (možno 
nahradiť prácami podľa III.1e) 

10+5 5+10  

III. 1e školiteľ obhájených záverečných prác III. stupňa - 2  

III.2 Publikačná činnosť 

III.2a vedecká monografia (možno nahradiť 2 kapitolami vo 
vedeckých monografiách WoS alebo SCOPUS s min. autorským 
podielom 1 AH, respektíve 5 vedeckými prácami uverejnenými 
v karentovaných časopisoch) 

1 2  

III.2b vedecké práce v karentovaných časopisoch, v časopisoch 
databázy WoS a SCOPUS,  prihlásené národné a medzinárodné 
patenty, úžitkové vzory, dizajny 

10 20  

z III.2b vedecké práce v posledných 3 rokoch 1 1  

z III.2b vedecké práce v karentovaných časopisoch 6 12  

z III.2b vedecké práce v Q1 a Q2 podľa WoS 3 6  

z III.2b minimálny súčet autorských podielov (podľa CREPČ) 2 4  

z III.2b vedecké práce ako prvý autor alebo ako 
korešpondenčný autor alebo ako posledný autor ak prvý autor 
je vlastný doktorand 

2 4  

III.3 Citácie 

III.3a vo WoS a Scopus bez autocitácií a citácií s afiliáciou TUZVO 50 100  

 z III.3a publikácie autorov bez slovenskej afilácie a nie sú to 
publikácie z konferencií evidované vo WoS a SCOPUS 

25 50  

III.4 Projektová činnosť 

III.4a zodpovedný riešiteľ ukončeného agentúrneho vedecko-
výskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu 
a vývoja (zástupcu zodpovedného riešiteľa je možné zohľadniť 
max. 2 krát hodnotou 0,5) 

1 2  

 z III.4a počet riešených projektov v posledných 3 rokoch 0,25 0,25  

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta 
asistenta*/odborného 
asistenta*/ docenta*/ 
profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 

   



15 
 

- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 

IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného        podpis vedúceho 

Dôvod nesúhlasu dekana:  

 

 

dd.mm.rrrr                  

Finálne vyjadrenie dekana:  

 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho         podpis dekana 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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Príloha A2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste docenta, 

profesora a odborného asistenta – študijný odbor Ekonómia a manažment 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest v odbore Ekonómia a 

manažment (OS č. 11/2021 bod A článok 2 ods. 6, 7 a 8) 

Kritérium 
Odborný  
asistent/ asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
 doktorandov  

- - 1  

II.2 Počet vedených obhájených ZP v I. 
 alebo II. stupni štúdia 

- 3 2  

II.3 Spoluautorstvo na publikáciách WoS v 
 Q1 alebo Q2 

- 1 1  

II.4 Spoluautorstvo na publikáciách WoS 
 a Scopus  

1 1 1  

II.5 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez 
 autocitácií a bez citácií s afiliáciou 
 TUZVO 

- 10 20  

II.6 Počet ukončených alebo riešených 
projektov základného,  vedeckého alebo 
edukačného výskumu v pozícii riešiteľa 

1 1 1  

 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FEM SPU v Nitre pre 
odbor habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku  a pre 
odbor habilitačného a inauguračného konania Odvetvové a prierezové ekonomiky. 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a Časový interval (PhD. – doc.; doc. – prof.) (roky) 3 3  

III.1b Vysokoškolské učebnice - ks/AH 0/0 1/3  

III. 1c Skriptá a učebné texty (možno nahradiť A2) - ks/AH 1/3 2/6  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent   

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Ekonómia a manažment 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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I  III. 1d Vedenie záverečných prác (obhájené) 1. a 2. stupeň 10 20  

III.2 Vedecká škola/Projekty 

III.2a  Počet ukončených doktorandov (skončení / po dizertačnej  
 skúške) 

- 1/1  

III.2b Účasť na riešení úspešne ukončených projektov (výskumné,  
 výskumno-edukačné, umelecké) / z toho zodpovedný riešiteľ 
 alebo jeho zástupca 

3/1 6/2  

III.2c Účasť na riešení medzinárodných projektov (výskumné, 
 výskumno-edukačné, umelecké) 

- 1  

III.3 Výstupy vedeckej a umeleckej činnosti – publikácie 

III.3a Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B / z toho výstupy v  
 kategóriách A+ a A 

25/5 50/10  

III.4 Ohlasy na publikačnú činnosť (vylučujú sa autocitácie) 

III.4a Citácie registrované vo WoS alebo Scopus 15 30  

III.5 Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom  
na špecifiká odboru HaI konania 

III.5a Preukázanie medzinárodného uznania písomnými 
 referenciami od popredných zahraničných odborníkov - 
 profesorov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej  
 republiky. 

- 3  

 

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 
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IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta:  

 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného        podpis vedúceho 

Dôvod nesúhlasu dekana:  

 

 

dd.mm.rrrr                  

Finálne vyjadrenie dekana:  

 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho         podpis dekana 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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B: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, 
docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 
asistentov na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene 

 
č. R- 11444/2022 

 

Úvodné ustanovenie 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“) 

schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „VR TUZVO“) na návrh Vedeckej 

a umeleckej rady Drevárskej fakulty (ďalej aj „VUR DF“) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných 

miest profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčných miest profesorov, docentov a odborných asistentov na Drevárskej fakulte Technickej 

univerzity vo Zvolene  

 
Článok 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest  
profesorov, docentov a odborných asistentov 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre inauguračné konanie 

v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(2) Kvalifikačným predpokladom  na obsadenie funkčného miesta docenta je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre habilitačné konanie v študijnom 

odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(3) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je 

v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého alebo 

tretieho stupňa.   

 

(4) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta profesora sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie študentov, 

vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby záverečných prác, 

konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí 

študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť garantovania kvality 

prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu členov pracoviska, 

tvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a splnenie 

príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť formovať trendy a koncepcie 

v oblasti vedy a techniky alebo umenia, schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 
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činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných 

alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné alebo 

umelecké tímy a organizovanie vedeckých alebo garantovanie umeleckých podujatí, 

schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných 

podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

II. alebo III. stupňa štúdia a zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania,  

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(5) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta docenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie študentov, 

vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby záverečných prác, 

konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí 

študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť garantovania kvality 

prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu členov pracoviska, 

spolutvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a splnenie 

príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť v spolupráci s profesorom prispievať 

k rozvoju poznania v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, schopnosť 

výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch 

a médiách a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného 

významu, schopnosť viesť výskumné alebo umelecké tímy a organizovanie vedeckých alebo 

umeleckých podujatí, schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. 

a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov I. 

až III. stupňa štúdia, 

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(6) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak najmä vedenie 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác  

v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie 

pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, 

b) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, tak najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov  

a vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, 

druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov, 

c) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, 
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odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých 

podujatí alebo umeleckých podujatí. 

 

Článok 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest  

profesorov, docentov a odborných asistentov 
 

(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov sú definované pre študijné odbory Drevárstvo, Ekonómia a manažment, 

Bezpečnostné vedy a Umenie na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. 

 

(2) Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo docenta sústavne plní aktuálne platné minimálne 

prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore, na ktoré sa viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore 

a preukáže činnosti v nasledovných oblastiach: 

a)  školenie doktorandov a vedenie záverečných prác,  

b) publikačná a umelecká aktivita, 

c) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu, 

d) inovácia zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej alebo 

umeleckej práce, 

e) riešenie vedeckých a edukačných projektov alebo umelecko-dizajnérskeho výskumu. 

 

(3) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Drevárstvo: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

a  viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,  

b) preukázal  aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. alebo 2. 

kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science alebo 

Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových vzoroch, 

c) preukázal  nárast o 10 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou TUZVO,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu, alebo 

vedenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu riešiteľa za Technickú 

univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(4) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Drevárstvo: 

a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia, 
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b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science 

alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových vzoroch, 

c) preukázal nárast o 5 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií a 

citácií s afiláciou TUZVO, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu v pozícii 

riešiteľa alebo riešenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu 

riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(5) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Drevárstvo: 

a) ukončené alebo začaté doktorandské štúdium v odbore alebo súvisiacom odbore, 

b) účasť na riešení minimálne jedného financovaného vedecko-výskumného projektu alebo 

projektu s praxou, 

c) vedecká aktivita vyjadrená minimálne spoluautorstvom na vydavateľom akceptovanej 

publikácii Web of Science alebo Scopus, alebo spoluautorstvom na diele s prijatou 

prihláškou práva priemyselného vlastníctva. 

 

(6) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

a  viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,  

b) preukázal  aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. alebo 2. 

kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science alebo 

Scopus, 

c) preukázal nárast o 20 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou TUZVO,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu, alebo 

vedenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu riešiteľa za Technickú 

univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(7) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment: 

a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 publikácii Web of Science 

alebo Scopus , 
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c) preukázal nárast o 10 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a citácií s afiláciou TUZVO, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu v pozícii 

riešiteľa alebo riešenie aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo pozíciu 

riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov. 

 

(8) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment: 

a) ukončené alebo začaté doktorandské štúdium v odbore alebo súvisiacom odbore, 

b) účasť na riešení minimálne jedného financovaného vedecko-výskumného projektu alebo 

projektu s praxou, 

c) vedecká aktivita vyjadrená minimálne spoluautorstvom na vydavateľom akceptovanej 

publikácii Web of Science alebo Scopus, alebo spoluautorstvom na diele s prijatou 

prihláškou práva priemyselného vlastníctva, 

 

(9) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Bezpečnostné vedy: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

v odbore Bezpečnostné vedy a viedol minimálne 2 obhájené záverečné práce v II. stupni 

štúdia,  

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a súčasne spoluautorstvom na  2 publikáciách Web 

of Science alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových 

vzoroch, 

c) preukázal  nárast o 20 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a bez citácií s afiliáciou TUZVO,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu, alebo 

vedenie aktivity v projektoch z EŠIF alebo pozíciu riešiteľa projektu zo  zahraničných 

zdrojov za Technickú univerzitu. 

 

(10) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Bezpečnostné vedy: 

a) viedol minimálne 3 obhájené záverečné práce v II. stupni štúdia, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a súčasne spoluautorstvom na 2 publikáciách Web 

of Science alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových 

vzoroch, 
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c) preukázal nárast o 10 citácií evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií 

a bez citácií s afiliáciou TUZVO, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedeckovýskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného vedecko-

výskumného projektu základného, aplikovaného alebo edukačného výskumu, alebo 

vedenie aktivity v projektoch z EŠIF alebo pozíciu riešiteľa projektu zo  zahraničných 

zdrojov za Technickú univerzitu. 

 

(11)  Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Bezpečnostné vedy: 

a) ukončené alebo začaté doktorandské štúdium v odbore alebo súvisiacom odbore, 

b) účasť na riešení minimálne jedného financovaného vedecko-výskumného projektu alebo 

projektu s praxou, 

c) vedecká aktivita vyjadrená minimálne spoluautorstvom na vydavateľom akceptovanej 

publikácii Web of Science alebo Scopus, alebo spoluautorstvom na diele s prijatou 

prihláškou práva priemyselného vlastníctva. 

 

(12) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania a konkrétne podmienky na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore Umenie: 

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia 

a  viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,  

b) preukázal  umeleckú aktivitu vyjadrenú minimálne autorstvom alebo spoluautorstvom na 

jednom excelentnom umeleckom výstupe, prípadne autorstvom alebo spoluautorstvom 

na dvoch zásadných výstupov alebo autorstvom či spoluautorstvom primeraného počtu 

štandardných diel. Minimálne jeden umelecký výkon by mal byť prezentovaný v rámci 

renomovaných podujatí (inštitúcií, galérií, výstav, veľtrhov alebo konferencií), 

c) preukázal nárast o 3 ohlasy o autorovi a jeho umelecko-pedagogických aktivitách 

zverejnené v katalógoch z výstav alebo v odborných časopisoch, vrátane elektronických a 

audiovizuálnych médií, doma alebo v zahraničí. Ako ohlas sa akceptuje aj vystavovaná 

vedená dizajnérska práca študenta resp. doktoranda, kde je zverejnené meno pedagóga, 

ktorý viedol záverečnú prácu, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedeckovýskumnej 

alebo umeleckej práce, 

e) preukázal autorstvo/spoluautorstvo chráneného dizajnu alebo dizajnov smerovaných 

k uplatneniu do výroby prípadne vlastného umelecko-dizajnérskeho výskumu. 

 

(13) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Umenie: 

a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia, 

b) preukázal umeleckú aktivitu vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na jednom 

excelentnom umeleckom výstupe alebo autorstvom či spoluautorstvom na jednom 
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zásadnom výstupe. Minimálne jeden výkon by mal byť prezentovaný v rámci 

renomovaných podujatí (inštitúcií, galérií, výstav, veľtrhov alebo konferencií), 

c) preukázal 2 ohlasy o autorovi a jeho umelecko-pedagogických aktivitách zverejnené v 

katalógoch z výstav alebo v odborných časopisoch, vrátane elektronických a 

audiovizuálnych médií, doma alebo v zahraničí. Ako ohlas sa akceptuje aj vystavovaná 

vedená dizajnérska práca študenta resp. doktoranda, kde je zverejnené meno pedagóga, 

ktorý viedol záverečnú prácu, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

alebo umeleckej práce, 

e) preukázal autorstvo/spoluautorstvo chráneného dizajnu alebo dizajnov smerovaných 

k uplatneniu do výroby prípadne vlastného umelecko-dizajnérskeho výskumu. 

 

(14) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Umenie: 

a) ukončené alebo začaté doktorandské štúdium v odbore alebo súvisiacom odbore, 

b) účasť na riešení minimálne jedného financovaného vedecko-výskumného projektu alebo 

umeleckého projektu alebo projektu s praxou, 

c) vedecká aktivita vyjadrená minimálne spoluautorstvom na vydavateľom akceptovanej 

publikácii Web of Science alebo Scopus alebo spoluautorstvom na diele s prijatou 

prihláškou práva priemyselného vlastníctva alebo uvedenie alebo realizáciu závažného 

umeleckého diela alebo umeleckého výkonu realizovaného v zahraničí alebo v domácom 

prostredí alebo ich prezentovanie v renomovaných zahraničných alebo medzinárodne 

uznávaných domácich inštitúciách a podujatiach. 

 

(15) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je 

sústavné preukázanie aktivít uvedených v čl. 1 tohto vnútorného predpisu.  

 

(16) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste profesora najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách.  

 

(17) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste docenta najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

 

(18) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a plní konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkčných miest môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste odborného asistenta najviac na 5 rokov. Pri vysokoškolskom učiteľovi na funkčnom 

mieste odborného asistenta sa dodatočne posudzuje miera plnenia minimálnych prahových 

hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania.  

 

(19) Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje podľa vnútorného 

predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 



26 
 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”. 

Článok 3 
Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov a monitorovanie  

 

(1) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov  TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora a 

odborného asistenta sa vykonáva k 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka za obdobie 

posledných 5 rokov podľa študijného odboru alebo súvisiaceho študijného odboru pôsobenia.  

 

(2) Vysokoškolskí učitelia, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku plnia kritériá na obsadenie 

funkčného miesta, vykonávajú nasledujúcu sebaevalváciu po 5 kalendárnych rokoch. 

 

(3) Vysokoškolskí učitelia, ktorí v aktuálnom kalendárnom roku neplnia kritériá na obsadenie 

funkčného miesta, vykonávajú nasledujúcu sebaevalváciu v nasledujúcom kalendárnom roku. 

 

(4) V súvislosti so sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nevyhnutné aktualizovanie 

formulára Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby (VUPCH) v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho kalendárneho roka každého vysokoškolského 

učiteľa.  

 

(5) So sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nutné aktualizovať všetky Výstupy 

tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho 

kalendárneho roka.  Aktualizácia výstupov tvorivej činnosti sa uskutočňuje podľa Organizačnej 

smernice č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUZVO. 

 

(6) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Drevárstvo alebo 

súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta 

sa hodnotí podľa článku 2 ods. 3, 4 a 5 tejto smernice a podľa Minimálnych prahových hodnôt 

kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) a inauguračného konania (IK) v študijnom 

odbore Drevárstvo na Drevárskej fakulte (OS č. 7/2021 bod B). Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe B1. 

 

(7) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Ekonómia  a manažment  

alebo súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného 

asistenta sa hodnotí podľa článku 2 ods. 6, 7 a 8 tejto smernice a podľa Minimálnych kritérií 

na získanie titulu docent a titulu profesor na FEM SPU v Nitre pre odbor habilitačného 

a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku  a pre odbor habilitačného 

a inauguračného konania Odvetvové a prierezové ekonomiky. Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe B2. 

 

(8) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Bezpečnostné vedy   alebo 

súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta 

sa hodnotí podľa článku 2 ods. 9, 10 a 11 tejto smernice a podľa Minimálnych prahových 
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hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) a inauguračného konania (IK) v 

študijnom odbore Bezpečnostné vedy na Drevárskej fakulte (OS č. 7/2021 bod C). 

Sebaevalvačná správa týchto vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe B3. 

 

(9) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Umenie  alebo súvisiacom 

študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta sa hodnotí 

podľa článku 2 ods. 12, 13 a 14 tejto smernice  a podľa Minimálnych prahových hodnôt FAD 

STU v Bratislave pre odbor habilitačného a inauguračného konania Dizajn. Sebaevalvačná 

správa týchto vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe B4. 

 

(10) Za sebaevalváciu je zodpovedný konkrétny vysokoškolský učiteľ, ktorý uvedie, či spĺňa 

požiadavky na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta, docenta alebo profesora. 

 

(11) Najneskôr do 7 pracovných dní sa k evalvačnej správe vyjadruje vedúci pracoviska. Vedúci 

pracoviska hodnotí plnenie kritérií 3 spôsobmi: sú v zhode, prekračujú alebo nie sú v zhode. 

Ak zamestnanec prekračuje plnenie kritérií, vedúci pracoviska mu odporučí, aby podal žiadosť 

na HK resp. IK. Ak zamestnanec neplní požiadavky na obsadenie funkčného miesta, na ktorom 

je zaradený, vedúci pracoviska po osobnom pohovore písomne uvedie odporúčania pre 

zlepšenie plnenia požiadaviek. Vedúci pracoviska o svojom vyjadrení informuje konkrétneho 

vysokoškolského učiteľa.  

 

(12) Najneskôr do jedného mesiaca od vyjadrenia vedúceho pracoviska sa k evalvačnej správe 

vyjadruje dekan Drevárskej fakulty. Dekan má tri možnosti: súhlasí bez pripomienok, súhlasí 

s pripomienkami alebo nesúhlasí. Ak dekan súhlasí s pripomienkami, ktoré uvedie v správe, 

alebo ak nesúhlasí so sebaevalváciou, prípadne s vyjadrením vedúceho katedry, uvedie dôvod 

v správe a navrhne opatrenia. Ak zamestnanec ani v priebehu 3 rokov neplní požiadavky na 

obsadenie funkčného miesta, na  ktorom je zaradený, dekan navrhne jeho preradenie na 

zodpovedajúce funkčné miesto. O svojom stanovisku dekan informuje vedúceho katedry a 

konkrétneho vysokoškolského učiteľa. Za splnenie navrhnutých opatrení je zodpovedný 

dekan. 

 

(13) Dokumenty zo sebaevalvácie vysokoškolských učiteľov sa archivujú  na dekanáte Drevárskej 

fakulty minimálne 5 rokov.   

 

(14)  Posudzovanie pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov sa na TUZVO systematicky 

monitoruje tak, že: 

a) na zabezpečenie študijných programov má TUZVO učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 

pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 

vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov, 

b) rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj 

kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích 

činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, 

účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 
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pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej 

pracovnej pozície. 

 

(15)  Pedagogická zaťaženosť vysokoškolských učiteľov je definovaná ročným pracovným fondom 

1600 hodín na pedagogického zamestnanca s tým, že 45% pripadá na priamu a nepriamu 

výučbu, 45% na vedu a výskum a 10% na inú činnosť. Odporúčaný priemerný týždenný počet 

hodín priamej výučby (prednášky, konzultácie, cvičenia, semináre, hlavné cvičenia, ostatné 

praktické cvičenia, gestorstvo, skúšky) je pre profesora 8 hodín, pre docenta 10 hodín, pre 

odborného asistenta 14 hodín a pre asistenta 18 hodín.  

 

(16) Pedagogická zaťaženosť sa stanovuje pomocou prepočtových koeficientov na 1 hodinu výučby 

vzdelávacou činnosťou takto: prednáška a ateliér 3, cvičenie 1,5, seminár 2, konzultácie  

externého, interného a iného štúdia 3, hlavné cvičenia a ostatné praktické cvičenia 1,5.  

 

(17) Pedagogická zaťaženosť na semestrálne, štátne a doktorandské skúšky sa stanovuje na 1 

hodinu za jedného študenta.  

 

(18) Pedagogická zaťaženosť na ostatné vzdelávacie činnosti je určená nasledovne: gestorstvo 

predmetu 20 hodín, vedenie bakalára 30 hodín, vedenie diplomanta 60 hodín, školiteľ 

doktoranda 60 hodín, školiteľ špecialista doktoranda 20 hodín, vedúci práce ŠVOČ 20 hodín 

za jednu prácu vo fakultnom kole, vedúci seminárnej práce 6 hodín, výučba a konzultácie v 

predmete doktorandského štúdia  pre menej ako 10 študentov 30 hodín Za prijímacie skúšky 

sa  proporcionálne rozdeľujú z celkového počtu hodín prijímacieho konania na jednotlivých 

pedagógov podľa ich podielu, ktorým sa zúčastnili na príprave materiálov, dozorom, opravou 

testov, posudzovaním umeleckých diel a pod. 

 

(19) Pedagogická zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme a v hodnotení 

vzdelávacej činnosti fakúlt a TUZVO za každý akademický rok na zamestnanca a fakultu.  

 

(20) Vedeckovýskumná zaťaženosť je založená na hodinových kapacitách na vedeckovýskumných 

projektoch a publikačnej činnosti. 

 

(21) Vedeckovýskumná zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme 

a v hodnotení vedeckovýskumnej činnosti fakúlt a TUZVO za každý kalendárny rok na 

zamestnanca a fakultu. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov 

a odborných asistentov na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene č. R-11444/2022 (ďalej aj 

„Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest na DF TU vo 

Zvolene“) majú fakultnú pôsobnosť. 
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(2) Na právne vzťahy neuvedené vo Všeobecných kritériách a konkrétnych podmienkach na 

obsadzovanie funkčných miest na DF TU vo Zvolene  sa vzťahujú  § 75 a  § 77 ako aj ostatné 

ust. zákona o vysokých školách, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné 

predpisy TUZVO. 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie 

funkčných miest na DF TU vo Zvolene  je príloha B1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov 

TUZVO na funkčnom mieste profesora, docenta a odborného asistenta – študijný odbor 

Drevárstvo, príloha B2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste 

profesora, docenta a odborného asistenta – študijný odbor Ekonómia a manažment, príloha 

B3 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, docenta a 

odborného asistenta – študijný odbor Bezpečnostné vedy a príloha B4 Sebaevalvácia 

vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, docenta a odborného 

asistenta – študijný odbor Umenie. 

 

(4) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie  funkčných miest profesorov, docentov 

a odborných asistentov na DF TU vo Zvolene č. R-11444/2022 boli v zmysle § 12 ods. 1 písm. 

g) a h) zákona o vysokých školách na základe návrhu vo VUR DF dňa 10.11.2022, schválené vo 

VR TUZVO dňa 6. 12. 2022 a v Akademickom senáte TUZVO dňa 8. 12. 2022 a týmto dňom 

nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

(5) Týmto sa  rušia Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Drevárskej fakulte TU vo 

Zvolene č. R-12169/2021, ktoré boli prerokované vo VUR DF TU vo Zvolene dňa 11. 11. 2021 

pod bodom B a boli súčasťou Organizačnej smernice č. 11/2021 a schválené vo VR TUZVO dňa 

14.12.2021. 

 

 

 

 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                   prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

rektor a predseda VR TUZVO                                                  predseda Akademického senátu TUZVO 
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Príloha B1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta a odborného asistenta – študijný odbor Drevárstvo 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod B článok 2 
ods. 3, 4 a 5)* 

Kritérium 
Odborný 
asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
 doktorandov v odbore Drevárstvo  

- - 1  

II.2 Počet vedených obhájených ZP v I. alebo II. 
 stupni štúdia 

- 3 2  

II.3 spoluautorstvo na publikáciách WoS 
zaradených do Q1 alebo Q2/ spoluautorstvo 
na iných publikáciách WoS alebo Scopus 

alebo 
spoluautorstvo na dielach podliehajúcich 
ochrane práv priemyselného vlastníctva 

0/1 
 
 

1 

1/1 
 
 

2 

1/1 
 
 

2 

 

II.4 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez 
autocitácií a bez citácií s afiliáciou TUZVO 

- 5 10  

II.5 počet riešených vedecko-výskumných 
projektov základného, aplikovaného alebo 
edukačného výskumu 

1 1 1  

* hodnotí sa obdobie posledných 5 rokov 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na DF TUZVO pre odbor 
habilitačného a inauguračného konania Drevárstvo.** 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III. 1a Časový interval (PhD. – doc.; doc. – prof.) (roky) 3 3  

III. 1b Skriptá a učebné texty - ks/AH 1/3 1/3  

III. 1c Vysokoškolské učebnice - ks/AH - 1/3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Drevárska fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent / 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Drevárstvo 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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I  III. 1d Vedenie záverečných prác (obhájené) I. a II. stupeň 10 20  

III. 1e Vedenie záverečných prác (obhájené) III. stupeň - 2  

III. 2 Výstupy vedeckej a umeleckej činnosti – publikácie 

III. 2a Vedecké monografie – ks/AH  1/3 2/6  

III. 2a Výstupy v časopisoch databáz WoS a Scopus, patenty, úžitkové 
vzory, dizajny 

6 12  

z 2a výstupy v posledných 3 rokoch 1 2  

z 2a výstupy v Q1 alebo Q2 podľa JCR v roku publikovania 2 4  

z 2a súčet autorských podielov 1 2  

z 2a výstupy ako prvý autor 2 4  

III. 3 Ohlasy na publikačnú činnosť  

III. 3a Citácie registrované vo WoS alebo Scopus bez autocitácií 
a citácií z afiliáciou TUZVO 

10 20  

III. 4 Projektová činnosť 

III. 4a Zodpovedný riešiteľ financovaného projektu (zástupca 
zodpovedného riešiteľa sa zohľadní maximálne dvakrát 
hodnotou 0,5) 

1 2  

III. 5 Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom  
na špecifiká odboru HaI konania 

III. 5a Preukázanie medzinárodného uznania písomnými 
 referenciami od popredných zahraničných odborníkov - 
 profesorov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej  
 republiky. 

- 3  

** hodnotí sa celoživotná aktivita 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 
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IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho                                                                                                                      podpis dekana 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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Príloha B2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta a odborného asistenta – študijný odbor Ekonómia a manažment 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod B článok 2 
ods. 6, 7 a 8)* 

Kritérium 
Odborný 
asistent/asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
 doktorandov v odbore Ekonómia 
 a manažment  

- - 1  

II.2 Počet vedených obhájených ZP v I. alebo II. 
 stupni štúdia 

- 3 2  

II.3 spoluautorstvo na publikáciách WoS 
zaradených do Q1 alebo Q2/ spoluautorstvo 
na iných publikáciách WoS alebo Scopus 

alebo 
spoluautorstvo na dielach podliehajúcich 
ochrane práv priemyselného vlastníctva 

0/1 
 
 

1 

1/1 
 
 
- 

1/1 
 
 
- 

 

II.4 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez 
 autocitácií a bez citácií s afiliáciou TUZVO 

- 10 20  

II.5 počet riešených vedecko-výskumných 
projektov základného, aplikovaného alebo 
edukačného výskumu 

1 1 1  

* hodnotí sa obdobie posledných 5 rokov 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FEM SPU v Nitre pre 
odbor habilitačného a inauguračného konania Ekonomika a manažment podniku  a pre 
odbor habilitačného a inauguračného konania Odvetvové a prierezové ekonomiky.** 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a Časový interval (PhD. – doc.; doc. – prof.) (roky) 3 3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent / 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Ekonómia a manažment 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III.1b Vysokoškolské učebnice - ks/AH 0/0 1/3  

III. 1c Skriptá a učebné texty (možno nahradiť A2) - ks/AH 1/3 2/6  

I  III. 1d Vedenie záverečných prác (obhájené) 1. a 2. stupeň 10 20  

III.2 Vedecká škola/Projekty 

III.2a  Počet ukončených doktorandov (skončení / po dizertačnej  
 skúške) 

- 1/1  

III.2b Účasť na riešení úspešne ukončených projektov (výskumné,  
 výskumno-edukačné, umelecké) / z toho zodpovedný riešiteľ 
 alebo jeho zástupca 

3/1 6/2  

III.2c Účasť na riešení medzinárodných projektov (výskumné, 
 výskumno-edukačné, umelecké) 

- 1  

III.3 Výstupy vedeckej a umeleckej činnosti – publikácie 

III.3a Výstupy v kategóriách A+, A, A- a B / z toho výstupy v  
 kategóriách A+ a A 

25/5 50/10  

III.4 Ohlasy na publikačnú činnosť (vylučujú sa autocitácie) 

III.4a Citácie registrované vo WoS alebo Scopus 15 30  

III.5 Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom  
na špecifiká odboru HaI konania 

III.5a Preukázanie medzinárodného uznania písomnými 
 referenciami od popredných zahraničných odborníkov - 
 profesorov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej  
 republiky. 

- 3  

** hodnotí sa celoživotná aktivita 

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 
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IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho                                                                                                            podpis dekana 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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Príloha B3 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta a odborného asistenta – študijný odbor Bezpečnostné vedy 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod B článok 2 
ods. 9, 10 a 11)* 

Kritérium 
Odborný 
asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
 doktorandov v odbore Bezpečnostné vedy  

- - 1  

II.2 Počet vedených obhájených ZP v I. alebo II. 
 stupni štúdia 

- 3 2  

II.3 spoluautorstvo na publikáciách WoS 
zaradených do Q1 alebo Q2/ spoluautorstvo 
na iných publikáciách WoS alebo Scopus 

alebo 
spoluautorstvo na dielach podliehajúcich 
ochrane práv priemyselného vlastníctva 

0/1 
 
 

1 

1/1 
 
 

2 

1/1 
 
 

2 

 

II.4 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez 
autocitácií a bez citácií s afiliáciou TUZVO 

- 5 10  

II.5 počet riešených vedecko-výskumných 
projektov základného, aplikovaného alebo 
edukačného výskumu 

1 1 1  

* hodnotí sa obdobie posledných 5 rokov 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na DF TUZVO pre odbor 
habilitačného a inauguračného konania Bezpečnostné vedy.** 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III. 1a Časový interval (PhD. – doc.; doc. – prof.) (roky) 3 3  

III. 1b Skriptá a učebné texty - ks/AH 1/3 1/3  

III. 1c Vysokoškolské učebnice - ks/AH - 1/3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Drevárska fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent / 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Bezpečnostné vedy 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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I  III. 1d Vedenie záverečných prác (obhájené) I. a II. stupeň 10 20  

III. 1e Vedenie záverečných prác (obhájené) III. stupeň - 2  

III. 2 Výstupy vedeckej a umeleckej činnosti – publikácie 

III. 2a Vedecké monografie – ks/AH  1/3 2/6  

III. 2a Výstupy v časopisoch databáz WoS a Scopus, patenty, úžitkové 
vzory, dizajny 

6 12  

z 2a výstupy v posledných 3 rokoch 1 2  

z 2a výstupy v Q1 alebo Q2 podľa JCR v roku publikovania 2 4  

z 2a súčet autorských podielov 1 2  

z 2a výstupy ako prvý autor 2 4  

III. 3 Ohlasy na publikačnú činnosť  

III. 3a Citácie registrované vo WoS alebo Scopus bez autocitácií 
a citácií z afiliáciou TUZVO 

10 20  

III. 4 Projektová činnosť 

III. 4a Zodpovedný riešiteľ financovaného projektu (zástupca 
zodpovedného riešiteľa sa zohľadní maximálne dvakrát 
hodnotou 0,5) 

1 2  

III. 5 Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom  
na špecifiká odboru HaI konania 

III. 5a Preukázanie medzinárodného uznania písomnými 
 referenciami od popredných zahraničných odborníkov - 
 profesorov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej  
 republiky. 

- 3  

** hodnotí sa celoživotná aktivita 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 
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IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

 podpis vedúceho                                                                                                                     podpis dekana 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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Príloha B4 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta a odborného asistenta – študijný odbor Umenie 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod B článok 2 
ods. 12, 13 a 14)* 

Kritérium 
Odborný 
asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
 doktorandov v odbore Umenie  

- - 1  

II.2 Počet vedených obhájených ZP v I. alebo II. 
 stupni štúdia 

- 3 2  

II.3 spoluautorstvo na excelentnom umeleckom 
výstupe alebo 
zásadných umeleckých výstupoch 

 
1* 
1* 

 
1 
1 

 
1 
2 

 

II.4 Počet ohlasov zverejnených v katalógoch 
alebo odborných časopisoch 

- 2 3  

II.5 spoluautorstvo na diele podliehajúcom 
 ochrane priemyselných práv alebo 
 umelecko-dizajnérskom výskume 

1* 1 1  

II. 6 účasť na riešení projektu 1 - -  

* u odborných asistentov je kritérium II.3 a II.5 vzájomne nahraditeľné 

** hodnotí sa obdobie posledných 5 rokov 

 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na STU v Bratislave pre 
odbor habilitačného a inauguračného konania Dizajn.*** 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III. 1a Časový interval (PhD. – doc.; doc. – prof.) (roky) 3 3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Drevárska fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent / 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Umenie 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III. 1b Vysokoškolské učebnice - ks/AH 
alebo 
skriptá a učebné texty - ks/AH 

- 
 

1/3 

1/3 
 

2/3 
 

I  III. 1c Vedenie záverečných prác (obhájené) I. a II. stupeň 2 4  

III. 2 Vedeckovýskumná alebo tvorivá umelecká aktivita 

III. 2a výstupy v kategóriách A+, A, A- a B (celkovo/za posledných 5 
rokov) 

z toho  
v kategóriách A+ a A 

21/2 
 

3/1 

41/4 
 

6/1 
 

III. 3 Ohlasy na publikačnú činnosť  alebo umeleckú činnosť 

III. 3a ohlasy spolu (celkovo/za posledných 5 rokov) 
z toho  
registrované vo WoS alebo Scopus 

15/2 
 

1/1 

31/4 
 

2/2 
 

III. 4 Vedecká škola 

III. 4a výchova doktorandov 
skončený/po dizertačnej skúške 

- 
 

2 
1/1 

 

III. 4b účastník/vedúci projektu 2/0 5/3  

*** hodnotí sa celoživotná aktivita 

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 

   

IV.c Stanovisko dekana: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
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- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho                                                                                                                      podpis dekana 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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C: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, 

docentov, odborných asistentov a asistentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov,  odborných 
asistentov a asistentov na Fakulte ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene 

 
č.R-11445/2022 

 

Úvodné ustanovenia 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 písm. g) a h) 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“) 

schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „VR TUZVO“) na návrh Vedeckej rady 

Fakulty ekológie a environmentalistiky (ďalej aj „VR FEE“) Všeobecné kritériá na obsadzovanie 

funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov,  odborných asistentov a asistentov na Fakulte 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. 

 
Článok 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest  
profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre inauguračné konanie 

v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(2) Kvalifikačným predpokladom  na obsadenie funkčného miesta docenta je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre habilitačné konanie v študijnom 

odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore. 

 

(3) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je 

v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého alebo 

tretieho stupňa.   

 

(4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta asistenta je vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa. 

 

(5) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta profesora sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a 

odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť 
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garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu 

členov pracoviska, tvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti vzdelávania 

a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť formovať trendy a koncepcie 

v oblasti vedy a techniky alebo umenia, schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 

činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných 

alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné 

alebo umelecké tímy a organizovanie vedeckých alebo garantovanie umeleckých podujatí, 

schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných 

podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

II. alebo III. stupňa štúdia a zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania,  

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(6) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta docenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a 

odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť 

garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného 

rastu členov pracoviska, spolutvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti 

vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť v spolupráci s profesorom 

prispievať k rozvoju poznania v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, 

schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov 

v časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 

medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné alebo umelecké tímy a 

organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, schopnosť zintenzívňovať vzťahy so 

zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 

tohto predpisu, 

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

I. až III. stupňa štúdia, 

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi. 

 

(7) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak najmä vedenie 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v 

prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre 

študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov a splnenie príslušných 

podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu, 

b) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, tak najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a 
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vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, 

druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,, 

c) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, 

odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých 

podujatí alebo umeleckých podujatí a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 

2 tohto predpisu. 

 

(8) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie praktických cvičení, hodnotenie študentov, 

zúčastňovanie sa na zabezpečovaní ostatných vzdelávacích činností a zúčastňovanie sa na 

tvorbe študijných materiálov a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto 

predpisu, 

b) vedecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej a vývojovej činnosti pracoviska a 

zverejňovanie jej výsledkov a  zúčastňovanie sa na organizovaní vedeckých, odborných 

alebo umeleckých podujatí a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto 

predpisu. 

 

Článok 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest  
profesorov, docentov,  odborných asistentov a asistentov 

 
(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov, odborných 

asistentov a asistentov sú definované pre študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy 

TU vo Zvolene. 

 

(2) Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo docenta sústavne plní aktuálne platné minimálne 

prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore, na ktoré sa viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore 

a v období posledných piatich rokov preukáže činnosti v nasledovných oblastiach: 

a) školenie doktorandov a vedenie záverečných prác,  

b) publikačná aktivita, 

c) ohlasy na vedeckú  prácu, 

d) inovácia zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej   práce, 

e) riešenie vedeckých a edukačných projektov  

 

(3) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie inauguračného konania v študijnom odbore Ekologické 

a environmentálne vedy alebo súvisiacom študijnom odbore a v období posledných piatich 

rokov preukáže činnosti v nasledovných oblastiach: 

a)  viedol minimálne 4 doktorandské alebo diplomové alebo bakalárske práce,  
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b) preukázal  aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. alebo 2. 

kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 3 ďalších publikáciách Web of Science 

alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových vzoroch, 

c) preukázal  nárast o 30 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií, 

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného  vedecko-výskumného projektu základného, 

aplikovaného výskumu alebo edukačného projektu v pozícii riešiteľa, alebo riešiteľa 

aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo  riešiteľa  projektu zo zahraničných 

zdrojov za TU vo Zvolene. 

 

(4) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne minimálne prahové hodnoty 

kritérií pre začatie habilitačného konania  v študijnom odbore Ekologické a environmentálne 

vedy  alebo súvisiacom študijnom odbore a v období posledných piatich rokov preukáže 

činnosti v nasledovných oblastiach: 

a) viedol minimálne 2 diplomové alebo bakalárske práce, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách  v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 2 publikáciách Web of Science 

alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových vzoroch, 

c) preukázal nárast o 15 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce, 

e) preukázal riešenie aspoň jedného  vedecko-výskumného projektu základného, 

aplikovaného výskumu alebo edukačného projektu v pozícii riešiteľa, alebo riešiteľa 

aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo  riešiteľa  projektu zo zahraničných 

zdrojov za TU vo Zvolene.  

 

(5) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy alebo súvisiacom 

študijnom odbore a v období posledných piatich rokov preukáže činnosti v nasledovných 

oblastiach: 

a) viedol minimálne 1 diplomovú alebo bakalársku prácu, 

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 2  publikáciách Web of 

Science alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 2 patentoch alebo 2 úžitkových vzoroch, 

c) preukázal nárast o 8 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií, 

d) preukázal riešenie aspoň jedného  vedecko-výskumného projektu základného, 

aplikovaného výskumu alebo edukačného projektu v pozícii riešiteľa, alebo riešiteľa 

aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo  riešiteľa  projektu zo zahraničných 

zdrojov za TU vo Zvolene. 

 

(6) Uchádzač o funkčné miesto  asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčného 

miesta v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy alebo súvisiacom študijnom 

odbore a v období posledných piatich rokov preukáže činnosti v nasledovných oblastiach: 
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a) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú spoluautorstvom na 1  publikácii Web of Science 

alebo Scopus  

b) preukázal nárast o 4 citácie evidované  vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií, 

c) preukázal riešenie aspoň jedného  vedecko-výskumného projektu základného, 

aplikovaného výskumu alebo edukačného projektu v pozícii riešiteľa, alebo riešiteľa 

aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov alebo  riešiteľa  projektu zo zahraničných 

zdrojov za TU vo Zvolene. 

 

(7) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je 

sústavné preukázanie aktivít uvedených v čl. 1 tohto vnútorného predpisu a preukázanie 

aktivít vo všetkých oblastiach za posledných päť rokov. 

 

(8) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste profesora najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách.  

 

(9) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste docenta najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

 

(10)  Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. a 3. stupňa a plní konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkčných miest môže na základe výberového konania pôsobiť na 

funkčnom mieste odborného asistenta a asistenta najviac na 5 rokov. Pri vysokoškolskom 

učiteľovi na funkčnom mieste odborného asistenta sa dodatočne posudzuje miera plnenia 

minimálnych prahových hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania.  

 

(11)  Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje podľa vnútorného 

predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”. 

Článok 3 
Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov a monitorovanie  

 

(1) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov  TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora  

odborného asistenta a asistenta sa vykonáva k 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka za 

obdobie posledných 5 rokov podľa študijného odboru alebo súvisiaceho študijného odboru 

pôsobenia.  
 

(2) V súvislosti so sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nevyhnutné aktualizovanie 

formulára Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby (VUPCH) v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho kalendárneho roka každého vysokoškolského 

učiteľa.  
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(3) So sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nutné aktualizovať všetky Výstupy 

tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho 

kalendárneho roka.  Aktualizácia výstupov tvorivej činnosti sa uskutočňuje podľa Organizačnej 

smernice č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUZVO. 
 

(4) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Ekologické 

a environmentálne vedy alebo súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, 

profesora odborného asistenta a asistenta sa hodnotí podľa článku 2 ods. 3, 4  5 a 6 tejto 

smernice a podľa Minimálnych prahových hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania 

(HK) a inauguračného konania (IK) v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy na 

Fakulte ekológie a environmentalistiky  (OS č. 7/2021 bod C). Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe C1. 
 

(5) Za sebaevalváciu je zodpovedný konkrétny vysokoškolský učiteľ, ktorý uvedie, či spĺňa 

požiadavky na obsadenie funkčného miesta asistenta, odborného asistenta, docenta alebo 

profesora. 
 

(6) Najneskôr do 7 pracovných dní sa k evalvačnej správe vyjadruje vedúci pracoviska. Vedúci   

pracoviska hodnotí plnenie kritérií 3 spôsobmi: sú v zhode, prekračujú alebo nie sú v zhode. 

Ak zamestnanec prekračuje plnenie kritérií, vedúci pracoviska mu odporučí, aby podal žiadosť 

na HK resp. IK. Ak zamestnanec neplní požiadavky na obsadenie funkčného miesta, na ktorom 

je zaradený, vedúci pracoviska po osobnom pohovore písomne uvedie odporúčania pre 

zlepšenie plnenia požiadaviek. Vedúci pracoviska o svojom vyjadrení informuje konkrétneho 

vysokoškolského učiteľa.  
 

(7) Najneskôr do jedného mesiaca od vyjadrenia vedúceho pracoviska sa k evalvačnej správe 

vyjadruje dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky. Dekan má tri možnosti: súhlasí bez 

pripomienok, súhlasí s pripomienkami alebo nesúhlasí. Ak dekan súhlasí s pripomienkami, 

ktoré uvedie v správe, alebo ak nesúhlasí so sebaevalváciou, prípadne s vyjadrením vedúceho 

katedry, uvedie dôvod v správe a navrhne opatrenia. Ak zamestnanec ani v priebehu 3 rokov 

neplní požiadavky na obsadenie funkčného miesta, na  ktorom je zaradený, dekan navrhne 

jeho preradenie na zodpovedajúce funkčné miesto. O svojom stanovisku dekan informuje 

vedúceho katedry a konkrétneho vysokoškolského učiteľa. Za splnenie navrhnutých opatrení 

je zodpovedný dekan. 
 

(8) Dokumenty zo sebaevalvácie vysokoškolských učiteľov sa archivujú  na dekanáte Fakulty 

ekológie a environmentalistiky  minimálne 5 rokov.   
 

(9) Posudzovanie pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov sa na TUZVO systematicky 

monitoruje tak, že: 

a) na zabezpečenie študijných programov má TUZVO učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 

pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 

vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov, 
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b) rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj 

kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích 

činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, 

účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 

pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej 

pracovnej pozície. 
 

(10) Pedagogická zaťaženosť vysokoškolských učiteľov je definovaná ročným pracovným fondom 

1600 hodín na pedagogického zamestnanca s tým, že 45% pripadá na priamu a nepriamu 

výučbu, 45% na vedu a výskum a 10% na inú činnosť. Odporúčaný priemerný týždenný počet 

hodín priamej výučby (prednášky, konzultácie, cvičenia, semináre, hlavné cvičenia, ostatné 

praktické cvičenia, gestorstvo, skúšky) je pre profesora 8 hodín, pre docenta 10 hodín, pre 

odborného asistenta 14 hodín a pre asistenta 18 hodín.  
 

(11) Pedagogická zaťaženosť sa stanovuje pomocou prepočtových koeficientov na 1 hodinu výučby 

vzdelávacou činnosťou takto: prednáška a ateliér 3, cvičenie 1,5, seminár 2, konzultácie  

externého, interného a iného štúdia 3, hlavné cvičenia a ostatné praktické cvičenia 1,5.  
 

(12) Pedagogická zaťaženosť na semestrálne, štátne a doktorandské skúšky sa stanovuje na 1 

hodinu za jedného študenta.  
 

(13) Pedagogická zaťaženosť na ostatné vzdelávacie činnosti je určená nasledovne: gestorstvo 

predmetu 20 hodín, vedenie bakalára 30 hodín, vedenie diplomanta 60 hodín, školiteľ 

doktoranda 60 hodín, školiteľ špecialista doktoranda 20 hodín, vedúci práce ŠVOČ 20 hodín 

za jednu prácu vo fakultnom kole, vedúci seminárnej práce 6 hodín, výučba a konzultácie v 

predmete doktorandského štúdia  pre menej ako 10 študentov 30 hodín. Za prijímacie skúšky 

sa  proporcionálne rozdeľujú z celkového počtu hodín prijímacieho konania na jednotlivých 

pedagógov podľa ich podielu, ktorým sa zúčastnili na príprave materiálov, dozorom, opravou 

testov, posudzovaním umeleckých diel a pod. 
 

(14) Pedagogická zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme a v hodnotení 

vzdelávacej činnosti fakúlt a TUZVO za každý akademický rok na zamestnanca a fakultu.  

 

(15) Vedeckovýskumná zaťaženosť je založená na hodinových kapacitách na vedeckovýskumných 

projektoch a publikačnej činnosti. 
 

(16) Vedeckovýskumná zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme 

a v hodnotení vedeckovýskumnej činnosti fakúlt a TUZVO za každý kalendárny rok na 

zamestnanca a fakultu. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov,  odborných 

asistentov a asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov, docentov a odborných asistentov a asistentov na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky TU vo Zvolene č. R-11445/2022 (ďalej aj „Všeobecné kritériá a konkrétne 
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podmienky na obsadzovanie funkčných miest na FEE TU vo Zvolene“) majú fakultnú 

pôsobnosť. 
 

(2) Na právne vzťahy neuvedené vo Všeobecných kritériách a konkrétnych podmienkach na 

obsadzovanie funkčných miest na FEE TU vo Zvolene sa vzťahujú  § 75 a  § 77 ako aj ostatné 

ustanovenia zákona o vysokých školách, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

a vnútorné predpisy TUZVO. 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie 

funkčných miest na FEE TU vo Zvolene je príloha C1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov 

TUZVO na funkčnom mieste profesora, docenta, odborného asistenta a asistenta/lektora– 

študijný odbor Ekologické a environmentálne vedy. 

 

(4) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov  odborných 

asistentov a asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov, docentov  odborných asistentov a asistentov na FEE TU vo Zvolene č. R-1445/2022 

boli v zmysle § 12 ods. 1 písm. g) a h) zákona o vysokých školách na základe návrhu vo VR FEE 

dňa 10.11.2022, schválené vo VR TUZVO dňa 6. 12. 2022 a v Akademickom senáte dňa 8. 12. 

2022 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť . 

 

(5) Týmto sa rušia Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov na Fakulte ekológie a 

environmentalistiky TU vo Zvolene č. R-12170/2021, ktoré boli prerokované vo VR FEE dňa 14. 

10. 2021 pod bodom C a boli súčasťou Organizačnej smernice č. 11/2021 a schválené vo VR 

TUZVO dňa 14.12.2021. 

 

 
 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                   prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

rektor a predseda VR TUZVO                                                  predseda Akademického senátu TUZVO 
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Príloha C1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta, odborného asistenta a asistenta/lektora– študijný odbor Ekologické 

a environmentálne vedy 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod C článok 2 
ods. 3, 4, 5 a 6) 

Kritérium Asistent/lektor 
Odborný asis-
tent/asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo škole-
ných doktorandov v odbore Eko-
logické a environmentálne vedy 

- 1 a 2 a 4a 

 

II.2 Počet vedených obhájených 
ZP v II. stupni štúdia 

II.3 Počet vedených obhájených 
ZP v I. stupni štúdia 

II.4 Spoluautorstvo na 
publikáciách WoS Q1 a Q2 

-  1 2 2 
 

II.5 Spoluautorstvo na publiká-
ciách WoS a Scopus alebo na 
patentoch a úžitkových vzoroch 

1 2 2 3 
 

II.6 Počet citácií vo WoS alebo 
Scopus bez autocitácií - nárast 

4 8 15 30 
 

II.7. Riešiteľ vedeckovýskumného 
projektu základného alebo 
aplikovaného výskumu alebo 
edukačného projektu alebo 
riešiteľ aktivity v projektoch zo 
štrukturálnych fondov alebo 
riešiteľ projektu zo zahraničných 
zdrojov 

            1 b 1 b 1 b 1 b 

 

a – počet záverečných prác (doktorandské alebo diplomové alebo bakalárske) 
b – počet 

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent/ 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Ekologické a environmentálne vedy 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III. Minimálne prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) 
a inauguračného konania (IK) v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy 
(OS č. 7/2021 bod C) 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a prax v rokoch od získania titulu PhD. (HK) alebo doc. (IK)a 3 3  

III.1b skriptum-suma AHb,c 3 6  

III. 1c učebnica pre VŠ (min. autorský podiel 3 AH v každej 
publikácii)d - 1  

I  III. 1d vedúci obhájených záverečných prác I. a II. stupňa (možno 
nahradiť prácami podľa III.1e)e 10/5 10/10  

III. 1e školiteľ obhájených záverečných prác III. stupňa/doktorandi po 
dizertačnej skúškee  - 1/1  

III.2 Publikačná činnosť 

III.2a vedecká monografia (min. autorský podiel 3 AH v každej 
publikácii)d.f 1 2  

III.2b vedecký výstup (článok) v časopisoch WoS a Scopus, patent, 
úžitkový vzor/ z toho práce v karentovaných časopisochd 8/4 14/7  

z III.2b výstupy v posledných 3 rokochd 1 3  

z III.2b výstupy v Q1, Q2 alebo Q3 podľa JCR v roku 
publikovania (v treťom kvartile iba s IF viac ako 1d 

2 5  

z III.2b minimálny súčet autorských podielov (podľa CREPČ)g 1,5 3  

z III.2b výstupy ako prvý autor alebo korešpondenčný autor d 2 4  

III.3 Citácie 

III.3a vo WoS a Scopus bez autocitácií a citácií a semicitácií/z toho 
v publikáciách evidovaných vo Web of Science 

30/15 60/30  

III.4 Projektová činnosť 

III.4a vedúci medzinárodného projektu alebo koordinátor 
medzinárodného projektu za univerzitu za Slovenskú republiku 
alebo vedúci vedeckovýskumného projektu alebo vedúci 
edukačného projektu alebo projektu zo štrukturálnych fondov 
alebo zástupca vedecko-výskumného vedúceho projektu alebo 

riešiteľ projektu h, i, j, k 

1,5 3  

a – vzdelávacia činnosť najmenej 3 roky pred začatím stanoveného týždenného pracovného času v 
pozícii vysokoškolského učiteľa 
b – skriptá a učebné texty je možné nahradiť učebnicou 
c – počíta sa suma AH, a nerozlišuje sa, či budú AH v jednej publikácií alebo budú rozdelené do 
viacerých publikácií 
d – počet výstupov 
e – výchovu ukončených bakalárov je možné nahradiť výchovou ukončených diplomantov, výchovu 
ukončených diplomantov je možné nahradiť výchovou ukončených doktorandov a výchovu 
doktorandov po dizertačnej skúške je možné nahradiť výchovou ukončených doktorandov 
f – vedeckú monografiu je možné nahradiť 2 kapitolami vo vedeckých monografiách registrovaných 
vo Web of Science alebo Scopus 
g – autorský podiel sa vypočíta podľa evidencie v CREPČ alebo ako hodnotu 1 delenú počtom autorov  
h – vedúci ukončeného medzinárodného projektu alebo koordinátor ukončeného 
medzinárodného projektu za univerzitu za Slovenskú republiku sa zohľadní hodnotou 2 
i – vedúci ukončeného vedecko-výskumného projektu sa zohľadní hodnotou 1 
j –zástupca vedúceho ukončeného vedecko-výskumného projektu, vedúci ukončeného 
edukačného projektu alebo aktivity ukončeného projektu zo štrukturálnych fondov sa 
zohľadní hodnotou 0,5 
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k – členstvo v riešiteľskom kolektíve ukončených projektov sa zohľadní hodnotou 0,25 

K dnešnému dňu potvrdzujem, že mám:  

1. aktualizovaný formulár Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky mojej osoby 

(VUPCH) v univerzitnom informačnom systéme (UIS),  

2. aktualizované všetky Výstupy tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme 

(UIS) podľa OS č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene. 

 

IV. Vyhodnotenie 
 Meno, Priezvisko, Tituly Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 

   

IV.c Stanovisko dekana/rektora: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  
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Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana/rektora: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana/rektora: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho                                                                                                          podpis dekana/rektora 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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D:  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, 
docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 
asistentov  na Fakulte techniky Technickej univerzite vo Zvolene  
 

č. R-11446/2022 

 

Úvodné ustanovenia 

Na základe ust. § 12 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“) 
schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „VR TUVZO“) na návrh Vedeckej rady 
Fakulty techniky TU vo Zvolene (ďalej aj „VR FT“) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov, docentov a odborných asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných 
miest profesorov, docentov a odborných asistentov na Fakulte techniky TU vo Zvolene. 

 

   

Článok 1  

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest  

profesorov, docentov a odborných asistentov 

  

(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta profesora je  sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre inauguračné konanie v 

študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore.  

  

(2) Kvalifikačným predpokladom  na obsadenie funkčného miesta docenta je sústavné plnenie 

aktuálne platných minimálnych prahových hodnôt kritérií pre habilitačné konanie v študijnom 

odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore.  

 

(3) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je 

v závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého alebo 

tretieho stupňa.   

    
(4) Pri posudzovaní uchádzača na funkčné miesto profesora sa hodnotí:  

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a 

odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť 

garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu 

členov pracoviska, tvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti vzdelávania 

a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,  

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť formovať trendy a koncepcie v 

oblasti vedy a techniky alebo umenia, schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 

činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných 
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alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné 

alebo umelecké tímy a organizovanie vedeckých alebo garantovanie umeleckých podujatí, 

schopnosť zintenzívňovať vzťahy so zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných 

podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,  

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov 

II. alebo III. stupňa štúdia a zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania,   

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi.  

  

(5) Pri posudzovaní uchádzača na funkčné miesto docenta sa hodnotí:  

a) vzdelávacia činnosť, najmä vedenie prednášok, cvičení a seminárov, hodnotenie 

študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác, účasť v komisiách pre obhajoby 

záverečných prác, konzultácie pre študentov a doktorandov, zabezpečovanie exkurzií a 

odborných praxí študentov a skúšanie na štátnych skúškach, ďalej jeho schopnosť 

garantovania kvality prípravy a uskutočňovania výučby, usmerňovanie kvalifikačného rastu 

členov pracoviska, spolutvorba študijných programov, publikačná činnosť v oblasti 

vzdelávania a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 tohto predpisu,  

b) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä jeho schopnosť v spolupráci s profesorom 

prispievať k rozvoju poznania v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, 

schopnosť výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a zverejňovanie jej výsledkov v 

časopisoch a médiách a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 

medzinárodného významu, schopnosť viesť výskumné alebo umelecké tímy a 

organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí, schopnosť zintenzívňovať vzťahy so 

zahraničnými inštitúciami a pod. a splnenie príslušných podmienok definovaných v čl. 2 

tohto predpisu,  

c) predpoklady pre zodpovednosť za zabezpečovanie kvality a rozvoja študijných programov  

I. až III. stupňa štúdia,  

d) osobnostná stránka, kde sa posudzuje najmä jeho uznanie vedecko resp. umelecko-

pedagogickou komunitou a hodnotenie pedagogického pôsobenia študentmi.  

 

(6) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak najmä vedenie 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v 

prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre 

študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, 

b) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, tak najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a 

vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, 

druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov, 
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c) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, 

odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých 

podujatí alebo umeleckých podujatí. 

 

Článok 2  

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest  

profesorov, docentov a odborných asistentov  

  

(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov sú definované pre študijný odbor strojárstvo na Fakulte techniky TU vo Zvolene.  

  

(2) Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo docenta  sústavne plní aktuálne platné minimálne 

prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie 

funkčného miesta v študijnom odbore, na ktoré sa viaže, alebo v súvisiacom študijnom odbore, 

a preukáže činnosti v nasledovných oblastiach:  

a) školenie doktorandov a vedenie záverečných prác,   

b) publikačná a umelecká aktivita,  

c) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,  

d) inovácia zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej alebo 

umeleckej práce,  

e) riešenie vedeckých a edukačných projektov alebo umelecko-dizajnérskeho výskumu.  

  

(3) Uchádzač o funkčné miesto profesora sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie funkčného 

miesta v študijnom odbore strojárstvo alebo súvisiacom študijnom odbore:  

a) vyškolil alebo školí aspoň jedného doktoranda v študijnom programe v III. stupni štúdia a  

viedol minimálne 2 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,   

b) preukázal  aktivitu vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 2 publikáciách v 1. alebo 2. 

kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 2 výstupoch evidovaných ako Web of  

Science, SCOPUS, patent alebo úžitkový vzor,  

c) preukázal  nárast o 10 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce,  

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného 

vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu alebo edukačného 

projektu v pozícii riešiteľa alebo riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov 

alebo riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo  zahraničných zdrojov.  
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(4) Uchádzač o funkčné miesto docenta sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové 

hodnoty kritérií pre začatie habilitačného a inauguračného konania na obsadenie funkčného 

miesta v študijnom odbore strojárstvo alebo súvisiacom študijnom odbore:  

a) viedol minimálne 3 ukončené záverečné práce v I. alebo II. stupni štúdia,  

b) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii v 1. 

alebo 2. kvartile podľa Web of Science a spoluautorstvom na 1 výstupe evidovanom ako  

Web of Science, SCOPUS, patent alebo úžitkový vzor,  

c) preukázal nárast o 5 citácii evidovaných vo Web of Science alebo Scopus bez autocitácií,  

d) preukázal inováciu zabezpečovaných predmetov z výsledkov vlastnej vedecko-výskumnej 

práce,  

e) preukázal riešenie aspoň jedného ukončeného alebo jedného riešeného 

vedeckovýskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu alebo edukačného 

projektu na pozícii riešiteľa alebo riešiteľa aktivity v projektoch zo štrukturálnych fondov 

alebo riešiteľa za Technickú univerzitu projektu zo zahraničných zdrojov.  

  

(5) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Strojárstvo alebo súvisiacom študijnom odbore: 

d) viedol alebo bol konzultantom minimálne 1 obhájenej záverečnej práce v I. stupni štúdia, 

e) preukázal vedeckú aktivitu, vyjadrenú minimálne spoluautorstvom na 1 publikácii Web of 

Science alebo Scopus alebo spoluautorstvom na 1 patente alebo 1 úžitkovom vzore. 

(6) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta je 

sústavné preukázanie aktivít uvedených v čl. 1 tohto vnútorného predpisu. 

  

(7) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre inauguračné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste profesora najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách.   

 

(8) Vysokoškolský učiteľ, ktorý sústavne plní aktuálne platné minimálne prahové hodnoty kritérií 

pre habilitačné konanie v študijnom odbore, na ktorý sa funkčné miesto viaže, alebo v 

súvisiacom študijnom odbore, môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste docenta najviac na 5 rokov s výnimkou ust. § 77 ods. 6 zákona o vysokých školách. 

 

(9) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a plní konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkčných miest môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste odborného asistenta najviac na 5 rokov. Pri vysokoškolskom učiteľovi na funkčnom 

mieste odborného asistenta sa dodatočne posudzuje miera plnenia minimálnych prahových 

hodnôt kritérií pre začatie habilitačného konania.  

(10) Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje podľa vnútorného 

predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”.  



58 
 

Článok 3 

Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov a monitorovanie  

 

(1) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov  TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora a 

odborného asistenta sa vykonáva k 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka za obdobie 

posledných 5 rokov podľa študijného odboru alebo súvisiaceho študijného odboru pôsobenia.  

 

(2) V súvislosti so sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nevyhnutné aktualizovanie 

formulára Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby (VUPCH) v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho kalendárneho roka každého vysokoškolského 

učiteľa.  

 

(3) So sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nutné aktualizovať všetky Výstupy 

tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho 

kalendárneho roka.  Aktualizácia výstupov tvorivej činnosti sa uskutočňuje podľa Organizačnej 

smernice č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUZVO. 

 

(4) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Strojárstvo alebo 

súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste docenta, profesora a odborného asistenta 

sa hodnotí podľa článku 2 ods. 3, 4 a 5 tejto smernice a podľa Minimálnych prahových hodnôt 

kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) a inauguračného konania (IK) v študijnom 

odbore Strojárstvo na Fakulte techniky (OS č. 7/2021 bod E). Sebaevalvačná správa týchto 

vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe D1. 

 

(5) Za sebaevalváciu je zodpovedný konkrétny vysokoškolský učiteľ, ktorý uvedie, či spĺňa 

požiadavky na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta, docenta alebo profesora. 

 

(6) Najneskôr do 7 pracovných dní sa k evalvačnej správe vyjadruje vedúci pracoviska. Vedúci 

pracoviska hodnotí plnenie kritérií 3 spôsobmi: sú v zhode, prekračujú alebo nie sú v zhode. 

Ak zamestnanec prekračuje plnenie kritérií, vedúci pracoviska mu odporučí, aby podal žiadosť 

na HK resp. IK. Ak zamestnanec neplní požiadavky na obsadenie funkčného miesta, na ktorom 

je zaradený, vedúci pracoviska po osobnom pohovore písomne uvedie odporúčania pre 

zlepšenie plnenia požiadaviek. Vedúci pracoviska o svojom vyjadrení informuje konkrétneho 

vysokoškolského učiteľa.  

 

(7) Najneskôr do jedného mesiaca od vyjadrenia vedúceho pracoviska sa k evalvačnej správe 

vyjadruje dekan Fakulty techniky. Dekan má tri možnosti: súhlasí bez pripomienok, súhlasí 

s pripomienkami alebo nesúhlasí. Ak dekan súhlasí s pripomienkami, ktoré uvedie v správe, 

alebo ak nesúhlasí so sebaevalváciou, prípadne s vyjadrením vedúceho katedry, uvedie dôvod 

v správe a navrhne opatrenia. Ak zamestnanec ani v priebehu 3 rokov neplní požiadavky na 

obsadenie funkčného miesta, na  ktorom je zaradený, dekan navrhne jeho preradenie na 

zodpovedajúce funkčné miesto. O svojom stanovisku dekan informuje vedúceho katedry a 

konkrétneho vysokoškolského učiteľa. Za splnenie navrhnutých opatrení je zodpovedný 

dekan. 
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(8) Dokumenty zo sebaevalvácie vysokoškolských učiteľov sa archivujú  na dekanáte Fakulty 

techniky minimálne 5 rokov.   

 

(9)  Posudzovanie pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov sa na TUZVO systematicky 

monitoruje tak, že: 

a) na zabezpečenie študijných programov má TUZVO učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 

pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 

vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov, 

b) rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj 

kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích 

činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, 

účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 

pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej 

pracovnej pozície. 

 

(10)  Pedagogická zaťaženosť vysokoškolských učiteľov je definovaná ročným pracovným fondom 

1600 hodín na pedagogického zamestnanca s tým, že 45% pripadá na priamu a nepriamu 

výučbu, 45% na vedu a výskum a 10% na inú činnosť. Odporúčaný priemerný týždenný počet 

hodín priamej výučby (prednášky, konzultácie, cvičenia, semináre, hlavné cvičenia, ostatné 

praktické cvičenia, gestorstvo, skúšky) je pre profesora 8 hodín, pre docenta 10 hodín, pre 

odborného asistenta 14 hodín a pre asistenta 18 hodín.  

 

(11) Pedagogická zaťaženosť sa stanovuje pomocou prepočtových koeficientov na 1 hodinu výučby 

vzdelávacou činnosťou takto: prednáška a ateliér 3, cvičenie 1,5, seminár 2, konzultácie  

externého, interného a iného štúdia 3, hlavné cvičenia a ostatné praktické cvičenia 1,5.  

 

(12) Pedagogická zaťaženosť na semestrálne, štátne a doktorandské skúšky sa stanovuje na 1 

hodinu za jedného študenta.  

 

(13) Pedagogická zaťaženosť na ostatné vzdelávacie činnosti je určená nasledovne: gestorstvo 

predmetu 20 hodín, vedenie bakalára 30 hodín, vedenie diplomanta 60 hodín, školiteľ 

doktoranda 60 hodín, školiteľ špecialista doktoranda 20 hodín, vedúci práce ŠVOČ 20 hodín 

za jednu prácu vo fakultnom kole, vedúci seminárnej práce 6 hodín, výučba a konzultácie v 

predmete doktorandského štúdia  pre menej ako 10 študentov 30 hodín Za prijímacie skúšky 

sa  proporcionálne rozdeľujú z celkového počtu hodín prijímacieho konania na jednotlivých 

pedagógov podľa ich podielu, ktorým sa zúčastnili na príprave materiálov, dozorom, opravou 

testov, posudzovaním umeleckých diel a pod. 

 

(14) Pedagogická zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme a v hodnotení 

vzdelávacej činnosti fakúlt a TUZVO za každý akademický rok na zamestnanca a fakultu.  
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(15) Vedeckovýskumná zaťaženosť je založená na hodinových kapacitách na vedeckovýskumných 

projektoch a publikačnej činnosti. 

 

(16) Vedeckovýskumná zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme 

a v hodnotení vedeckovýskumnej činnosti fakúlt a TUZVO za každý kalendárny rok na 

zamestnanca a fakultu. 

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia  

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov 

a odborných asistentov na Fakulte techniky TU vo Zvolene č. R-11446/2022 (ďalej aj 

„Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest na FT TU vo 

Zvolene“) majú fakultnú pôsobnosť.  

  

(2) Na právne vzťahy neuvedené vo Všeobecných kritériách a konkrétnych podmienkach na 

obsadzovanie funkčných miest FT TU vo Zvolene  sa vzťahujú  § 75 a  § 77 ako aj ostatné ust. 

zákona o vysokých školách, ako aj  ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné 

predpisy TUZVO. 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie 

funkčných miest na FT TU vo Zvolene je príloha D1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov 

TUZVO na funkčnom mieste profesora, docenta a odborného asistenta – študijný odbor 

Strojárstvo. 

 

(4) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov, docentov a odborných 

asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie  funkčných miest profesorov, docentov 

a odborných asistentov na Fakulte techniky TU vo Zvolene č. R-11446/2022 boli v zmysle § 12 

ods. 1 písm. g) a h) zákona o vysokých školách na základe návrhu VR FT dňa 14.11.2022 

schválené vo VR TUZVO dňa 6. 12. 2022 a v Akademickom senáte dňa 8. 12. 2022 a týmto 

dňom nadobúda platnosť a účinnosť . 

 

(5) Týmto sa rušia Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte techniky TU vo Zvolene 

č. 12171/2021 pod bodom D a boli súčasťou Organizačnej smernice č. 11/2021 a schválené vo 

VR TUZVO dňa 14.12.2021.  

  

 

 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                   prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

rektor a predseda VR TUZVO                                                  predseda Akademického senátu TUZVO 
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Príloha D1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste profesora, 

docenta a odborného asistenta – študijný odbor Strojárstvo 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod D článok 
2 ods. 3, 4 a 5) 

Kritérium 
Odborný 
asistent/asistent 

Docent Profesor Plnenie 

II.1 Počet vyškolených alebo školených 
doktorandov v odbore Strojárstvo 

- - 1  

II.2 Počet obhájených ZP v I. alebo II. stupni 
štúdia na pozícii vedúceho práce 

- 3 2  

II.3 Počet obhájených ZP v I. stupni štúdia na 
pozícii vedúceho práce alebo konzultanta 

1 - -  

II.4 Spoluautorstvo na publikáciách WoS Q1 
a Q2 

- 1 2  

II.5 Spoluautorstvo na publikáciách WoS 
a Scopus alebo na patentoch a úžitkových 
vzoroch 

1 1 2  

II.6 Počet citácií vo WoS alebo Scopus bez 
autocitácií 

- 5 10  

II.7 Počet vedených ukončených alebo 
riešených projektov základného alebo 
aplikovaného výskumu alebo edukačného 
projektu 

- 1 1  

 

III. Minimálne prahové hodnoty kritérií pre začatie habilitačného konania (HK) 
a inauguračného konania (IK) v študijnom odbore Strojárstvo (OS č. 7/2021 bod E) 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a prax v rokoch od získania titulu PhD. (HK) alebo doc. (IK) 3 3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Fakulta  
Katedra 

I.6 Funkčné miesto  profesor / docent / odborný asistent / asistent/ 
lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Strojárstvo  

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III.1b skriptum (min. autorský podiel 3 AH v každej publikácii) 1 1  

III. 1c učebnica pre VŠ (min. autorský podiel 3 AH v každej publikácii) - 1  

I  III. 1d vedúci obhájených záverečných prác I. a II. stupňa (možno 
nahradiť prácami podľa III.1e) 

10/5 10/10  

III. 1e školiteľ obhájených záverečných prác III. Stupňa/doktorandi 
po dizertačnej skúške 

- 1/1  

III.2 Publikačná činnosť 

III.2a vedecká monografia 1 2  

III.2b vedecký výstup (článok) v časopisoch WoS a Scopus, patent, 
úžitkový vzor 

6 12  

z III.2b výstupy v posledných 3 rokoch 1 3  

z III.2b práce v karentovaných časopisoch 2 4  

z III.2b výstupy v Q1 alebo Q2 podľa JCR v roku publikovania 1 2  

z III.2b minimálny súčet autorských podielov (podľa CREPČ) 1 2  

z III.2b výstupy ako prvý alebo korešpondenčný autor 1 2  

III.3 Citácie 

III.3a vo WoS a Scopus bez autocitácií 10 20  

III.4 Projektová činnosť 

III.4a zodpovedný riešiteľ ukončeného agentúrneho vedecko-
výskumného projektu základného alebo aplikovaného výskumu 
a vývoja alebo edukačného projektu (zástupcu zodpovedného 
riešiteľa možno započítať maximálne dvakrát hodnotou 0,5) 

1 2  

 

K dnešnému dňu potvrdzujem, že mám:  

1. aktualizovaný formulár Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky mojej osoby 

(VUPCH) v univerzitnom informačnom systéme (UIS),  

2. aktualizované všetky Výstupy tvorivej činnosti (VTC) v univerzitnom informačnom systéme 

(UIS) podľa OS č. 9/2021 o hodnotení tvorivých činností na Technickej univerzite vo Zvolene. 

IV. Vyhodnotenie 
 Meno, Priezvisko, Tituly Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta asistenta*/ 
odborného asistenta*/ 
docenta*/ profesora* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK / IK, 
/ 
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- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 

IV.c Stanovisko dekana/rektora: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu dekana/rektora: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení dekana/rektora: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

 podpis vedúceho                                                                                                          podpis dekana/rektora 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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E:  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest odborných 
asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných 
miest odborných asistentov na Ústave cudzích jazykov a na Ústave 
telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene 

 

č. R-11447/2022 

 

Úvodné ustanovenia 

 
Na základe ust. § 12 ods. 1 písm. g) a h) 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“) 
schválila Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene(ďalej aj „VR TUZVO“)  Všeobecné kritériá na 
obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie 
funkčných miest odborných asistentov na Ústave cudzích jazykov a na Ústave telesnej výchovy a športu 
Technickej univerzity vo Zvolene. 
 
 

Článok 1 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov 

 
(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta je v 

závislosti od konkrétneho obsahu pracovných úloh vysokoškolské vzdelanie druhého alebo 

tretieho stupňa.   

 

(2) Pri posudzovaní uchádzača na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta sa hodnotí: 

a) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tak najmä vedenie 

seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a vedenie a oponovanie záverečných prác v 

prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre 

študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, 

b) vzdelávacia činnosť, ak má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, tak najmä vedenie 

prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie študentov a 

vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania, skúšanie na štátnych skúškach v študijných programoch prvého stupňa, 

druhého stupňa a študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň, tvorba 

študijných materiálov, konzultácie pre študentov a zabezpečovanie exkurzií a odborných 

praxí študentov, 

c) vedecká alebo umelecká činnosť, najmä zúčastňovanie sa na výskumnej, vývojovej alebo 

umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, 

odborných alebo umeleckých podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých 

podujatí alebo umeleckých podujatí. 
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Článok 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov 

 
(1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov sú definované 

pre študijný odbor Filológia pre Ústav cudzích jazykov a študijný odbor Vedy o športe pre Ústav 

telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene. 

 

(2) Uchádzač o funkčné miesto odborného asistenta plní konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčného miesta v študijnom odbore Filológia alebo súvisiacom študijnom odbore a na 

obsadzovanie funkčného miesta v študijnom odbore Vedy o športe alebo súvisiacom 

študijnom odbore: 

a) vypracoval minimálne 3 recenzné posudky, posudky projektov, expertízy alebo posudky 

záverečných/kvalifikačných prác. 

b) preukázal vedeckú aktivitu vyjadrenú minimálne autorstvom/spoluautorstvom najmenej 

5 pôvodných vedeckých výstupov (článok vo vedeckom zborníku, vo vedeckých 

a odborných časopisoch, editorstvo vedeckého zborníka alebo čísla časopisu, autorizovaný 

preklad, editorstvo terminologickej databázy), z toho je 1 vedecký výstup v kategórii 

indexovaných výstupov v databázach Web of Science alebo Scopus alebo 1 monografia 

alebo 1 učebné texty, 

c) preukázal riešenie aspoň 1 vedeckého, vzdelávacieho alebo rozvojového projektu,  

d) preukázal členstvo v profesijnej organizácii alebo v redakčnej rade vedeckého príp. 

odborného časopisu. 

 

(3) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a plní konkrétne podmienky 

na obsadzovanie funkčných miest môže na základe výberového konania pôsobiť na funkčnom 

mieste odborného asistenta najviac 5 rokov. Pri vysokoškolskom učiteľovi na funkčnom mieste 

odborného asistenta sa dodatočne posudzuje miera plnenia kritérií pre začatie habilitačného 

konania.  

  

(4) Obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov sa uskutočňuje podľa vnútorného 

predpisu „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene”. 

 
Článok 3 

Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov a monitorovanie  

 

(1) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov  TUZVO na funkčnom mieste docenta, profesora a 

odborného asistenta sa vykonáva k 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka za obdobie 

posledných 5 rokov podľa študijného odboru alebo súvisiaceho študijného odboru pôsobenia.  

 

(2) V súvislosti so sebaevalváciou vysokoškolských učiteľov TUZVO je nevyhnutné aktualizovanie 

formulára Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby (VUPCH) v univerzitnom 

informačnom systéme (UIS) k 31.10. aktuálneho kalendárneho roka každého vysokoškolského 

učiteľa.  
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(3) Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Filológia alebo súvisiacom 

študijnom odbore na funkčnom mieste odborného asistenta sa hodnotí podľa článku 2 ods. 2 

tejto smernice a podľa Kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie na FF UCM – Obligatórne 

kritériá (študijný odbor cudzie jazyky a kultúry) . Sebaevalvačná správa týchto vysokoškolských 

učiteľov sa nachádza v prílohe E1. 

 

(4)  Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO v študijnom odbore Vedy o športe  alebo 

súvisiacom študijnom odbore na funkčnom mieste odborného asistenta sa hodnotí podľa 

článku 2 ods. 2 tejto smernice a podľa Minimálnych kritérií na získanie titulu docent a titulu 

profesor na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 

Sebaevalvačná správa týchto vysokoškolských učiteľov sa nachádza v prílohe E2. 

 

(5) Za sebaevalváciu je zodpovedný konkrétny vysokoškolský učiteľ, ktorý uvedie, či spĺňa 

požiadavky na obsadenie funkčného miesta asistenta alebo odborného asistenta. 

 

(6) Najneskôr do 7 pracovných dní sa k evalvačnej správe vyjadruje vedúci pracoviska. Vedúci 

pracoviska hodnotí plnenie kritérií tromi spôsobmi: sú v zhode, prekračujú alebo nie sú 

v zhode. Ak zamestnanec prekračuje plnenie kritérií, vedúci pracoviska mu odporučí, aby 

podal žiadosť na HK. Ak zamestnanec neplní požiadavky na obsadenie funkčného miesta, na 

ktorom je zaradený, vedúci pracoviska po osobnom pohovore písomne uvedie odporúčania 

pre zlepšenie plnenia požiadaviek. Vedúci pracoviska o svojom vyjadrení informuje 

konkrétneho vysokoškolského učiteľa.  

 

(7) Najneskôr do jedného mesiaca od vyjadrenia vedúceho pracoviska sa k evalvačnej správe 

vyjadruje rektor TU vo Zvolene. Rektor má tri možnosti: súhlasí bez pripomienok, súhlasí 

s pripomienkami alebo nesúhlasí. Ak rektor súhlasí s pripomienkami, ktoré uvedie v správe, 

alebo nesúhlasí so sebaevalváciou prípadne s vyjadrením vedúceho pracoviska, uvedie dôvod 

v správe a navrhne opatrenia. Ak zamestnanec ani v priebehu 3 rokov neplní požiadavky na 

obsadenie funkčného miesta, na  ktorom je zaradený, rektor navrhne jeho preradenie na 

zodpovedajúce funkčné miesto. O svojom stanovisku rektor informuje vedúceho pracoviska a 

konkrétneho vysokoškolského učiteľa. Za splnenie navrhnutých opatrení je zodpovedný 

rektor. 

 

(8) Dokumenty zo sebaevalvácie vysokoškolských učiteľov sa archivujú  na Rektoráte, Referáte 

vedeckovýskumnej činnosti minimálne 5 rokov.   

 

(9)  Posudzovanie pedagogickej zaťaženosti vysokoškolských učiteľov sa na TUZVO systematicky 

monitoruje tak, že: 

a) na zabezpečenie študijných programov má TUZVO učiteľov, ktorých kvalifikácia, 

rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých činností, praktické skúsenosti, 

pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy 

vzdelávania a ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedá počtu študentov, 

b) rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj 

kvality študijných programov, zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích 
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činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, vedenie a hodnotenie záverečných prác, 

účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s ich profesijným rozvojom a 

napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré zodpovedajú fondu 

pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi zastávanej 

pracovnej pozície. 

 

(10)  Pedagogická zaťaženosť vysokoškolských učiteľov je definovaná ročným pracovným fondom 

1600 hodín na pedagogického zamestnanca s tým, že 45% pripadá na priamu a nepriamu 

výučbu, 45% na vedu a výskum a 10% na inú činnosť. Odporúčaný priemerný týždenný počet 

hodín priamej výučby (prednášky, konzultácie, cvičenia, semináre, hlavné cvičenia, ostatné 

praktické cvičenia, gestorstvo, skúšky) je pre profesora 8 hodín, pre docenta 10 hodín, pre 

odborného asistenta 14 hodín a pre asistenta 18 hodín.  

 

(11) Pedagogická zaťaženosť sa stanovuje pomocou prepočtových koeficientov na 1 hodinu výučby 

vzdelávacou činnosťou takto: prednáška a ateliér 3, cvičenie 1,5, seminár 2, konzultácie  

externého, interného a iného štúdia 3, hlavné cvičenia a ostatné praktické cvičenia 1,5.  

 

(12) Pedagogická zaťaženosť na semestrálne, štátne a doktorandské skúšky sa stanovuje na 1 

hodinu za jedného študenta.  

 

(13) Pedagogická zaťaženosť na ostatné vzdelávacie činnosti je určená nasledovne: gestorstvo 

predmetu 20 hodín, vedenie bakalára 30 hodín, vedenie diplomanta 60 hodín, školiteľ 

doktoranda 60 hodín, školiteľ špecialista doktoranda 20 hodín, vedúci práce ŠVOČ 20 hodín 

za jednu prácu vo fakultnom kole, vedúci seminárnej práce 6 hodín, výučba a konzultácie v 

predmete doktorandského štúdia pre menej ako 10 študentov 30 hodín, výučba a konzultácie 

študentov Univerzity tretieho veku 30 hodín. Za prijímacie skúšky sa proporcionálne rozdeľujú 

z celkového počtu hodín prijímacieho konania na jednotlivých pedagógov podľa ich podielu, 

ktorým sa zúčastnili na príprave materiálov, dozorom, opravou testov, posudzovaním 

umeleckých diel a pod. 

 

(14) Pedagogická zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme a v hodnotení 

vzdelávacej činnosti TUZVO za každý akademický rok na zamestnanca. Vedenie záverečných 

prác pedagogickými zamestnancami ÚCJ a ÚTVŠ na externom pracovisku sa zohľadní 

v pedagogickej zaťaženosti v UIS TUZVO. 

 

(15) Vedeckovýskumná zaťaženosť je založená na hodinových kapacitách na vedeckovýskumných 

projektoch a publikačnej činnosti. 

 

(16) Vedeckovýskumná zaťaženosť sa vyhodnocuje v Univerzitnom informačnom systéme 

a v hodnotení vedeckovýskumnej činnosti TUZVO za každý kalendárny rok na zamestnanca. 
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Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov na Ústave cudzích jazykov 

a na Ústave telesnej výchovy a športu Technickej univerzity vo Zvolene č. R-11447/2022 (ďalej 

aj „Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest na ÚCJ 

a ÚTVaŠ TU vo Zvolene“) majú univerzitnú pôsobnosť. 

 

(2) Na právne vzťahy neuvedené vo Všeobecných kritériách a konkrétnych podmienkach na 

obsadzovanie funkčných miest na ÚCJ a ÚTVaŠ TU vo Zvolene , sa vzťahujú § 75 a  § 77 ako 

aj ostatné ust. zákona o vysokých školách, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 

a vnútorné predpisy TUZVO. 

 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok na obsadzovanie 

funkčných miest na ÚCJ a ÚTVaŠ TU vo Zvolene je príloha E1 Sebaevalvácia vysokoškolských 

učiteľov TUZVO na funkčnom mieste odborného asistenta – študijný odbor Filológia a príloha 

E2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste odborného asistenta – 

študijný odbor Vedy o športe. 

 

(4) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov na Ústave cudzích jazykov 

a na Ústave telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene č. R-11447/2022 boli v zmysle § 75 a  § 

77 zákona o vysokých školách schválené vo VR TUZVO dňa 6. 12. 2022 a schválené 

v Akademickom senáte TUZVO dňa 8. 12. 2022 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.                                   prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

rektor a predseda VR TUZVO                                                  predseda Akademického senátu TUZVO 
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Príloha E1 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste odborného 

asistenta – študijný odbor Filológia 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod E článok 2 
ods. 2) 
Kritérium Odborný asistent/asistent Plnenie 

II.1  Počet recenzných posudkov, posudkov 
 projektov, expertíz alebo posudkov 
 záverečných/kvalifikačných prác 

3  

II.2 Autorstvo/spoluautorstvo na pôvodných  
 vedeckých výstupoch  

5  

 z II.2 vedecký výstup v kategórii WoS alebo  
  Scopus alebo monografia alebo učebný text 

1  

II.3 Počet riešených vedeckých, vzdelávacích alebo 
 rozvojových projektov  

1  

II.4 Členstvo v profesijných organizáciách 
 alebo v redakčných radách časopisov 

1  

 

 

III. Kritériá na habilitačné a vymenúvacie konanie na FF UCM – Obligatórne kritériá 
(študijný odbor cudzie jazyky a kultúry)  v študijnom odbore Filológia  
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Pedagogická činnosť 

III.1a prax v rokoch od získania titulu PhD. (HK) alebo doc. (IK) 3 3  

III.1b úspešné vedenie záverečných prác 5 10  

III.2 Publikačná činnosť 

III.2a Syntetizujúce vedecké dielo (vedecká monografia), ktoré  
 predstavuje vedecký prínos v danom študijnom odbore 

1 2  

III.2b Učebnica pre vysoké školy, skriptum, učebné texty, e-
learningové formy príprav v danom študijnom príp. relevantné 
a preukazné odbore 

1 2  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Ústav 

I.6 Funkčné miesto  odborný asistent / asistent / lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk  

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Filológia 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III.2c Pôvodné vedecké publikácie vo vedeckých monografiách,  
editovaných knihách, periodikách a vedeckých zborníkoch  
v danom študijnom odbore 

20 40  

z III.2c publikácie v zahraničí vo svetovom jazyku 10 20  

z III.2c publikácie najmenej v kategórii indexovaných výstupov v 
 databázach Web of Science a Scopus 

1 3  

III.2d Preukazovaná priemerná úroveň vedeckej tvorivej činnosti  
A- (medzinárodná úroveň) 

3 5  

III.3 Citácie 

III.3a Citácie a ohlasy, bez recenzií 15 40  

 z III.3a zahraničné citácie a ohlasy  8 20  

 z III.3a citácie evidované vo WoS/Scopus 3 5  

III.4 Projektová činnosť 

III.4a Vedenie úspešne ukončeného domáceho projektu získaného 
vysúťažením v relevantnej grantovej schéme (v pozícii hlavného 
riešiteľa alebo zástupcu hlavného riešiteľa) 

1 2  

III.4b Účasť na riešení úspešne ukončeného medzinárodného 
projektu. 

- 1  

III.5 Forma vedeckej školy 

III.5a Vyškolenie doktorandov v danom študijnom odbore 
(ukončený/po dizertačnej skúške) 

- 1/1  

 

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta 
asistenta*/odborného 
asistenta* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK  
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 
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IV.c Stanovisko rektora: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  

   

 

Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu rektora: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení rektora: xxxx 

   

podpis hodnoteného                                                                                                              

podpis vedúceho                                                                                                                       podpis rektora 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 
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Príloha E2 Sebaevalvácia vysokoškolských učiteľov TUZVO na funkčnom mieste odborného 

asistenta – študijný odbor Vedy o športe 

Dátum sebaevalvácie 31. 10. aktuálneho kalendárneho roka 

Hodnotené obdobie za posledných 5 rokov k 31.10. aktuálneho 
kalendárneho roka 

 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest (OS č. 11/2021 bod E článok 2 
ods. 2) 
Kritérium Odborný asistent/asistent Plnenie 

II.1 Počet recenzných posudkov, posudkov 
 projektov, expertíz alebo posudkov 
 záverečných/kvalifikačných prác  

3  

II.2 Autorstvo/spoluautorstvo na pôvodných 
 vedeckých výstupoch publikáciách  

5  

 z II.2 vedecký výstup v kategórii WoS alebo 
 Scopus alebo monografia alebo učebný text 

1  

II.3 Počet riešených vedeckých, vzdelávacích alebo 
 rozvojových projektov  

1  

II.4 Členstvo v profesijných organizáciách alebo 
 v redakčných radách časopisov 

1  

 

III. Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte telesnej 
výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore Vedy o športe 
Kritérium HK IK Plnenie 

III.1 Vzdelávacia činnosť a tvorba študijných materiálov 

III.1a prax v rokoch od získania titulu PhD. (HK) alebo doc. (IK) 3 3  

III. 1b záverečné práce obhájené pod vedením uchádzača 10 20  

III. 1c Vysokoškolská učebnica alebo učebný text, skriptá (podiel AH) 6 AH 9 AH  

III. 1d Odborné práce pedagogicko-metodického charakteru 10 -  

III. 2 Vedeckovýskumná činnosť 

III. 2a Vedecká monografia 1 2  

III. 2b Vedecké práce/z toho /z toho  20 35  

 z III. 2b uverejnené v zahraničí 5 10  

 z III. 2b evidované vo WOS alebo SCOPUS 1 3  

I. Základné údaje 

I.1 Priezvisko  

I.2 Meno  

I.3 Tituly  

I.4 Rok narodenia  

I.5 Pracovisko  Technická univerzita vo Zvolene 
Ústav 

I.6 Funkčné miesto  odborný asistent / asistent / lektor 

I.7 E-mailová adresa xxx@tuzvo.sk 

I.7 Hyperlink na Register zamestnancov VŠ  

I.8 Hlavný študijný odbor pôsobenia Vedy o športe 

mailto:xxx@tuzvo.sk
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III. 3 Ohlasy na publikačné výstupy 

III. 3a Ohlasy spolu  30 60  

 z III. 3a v zahraničí 10 20  

 z III. 3a evidované vo WOS alebo SCOPUS 3 5  

III. 4 Vedecká škola 

III. 4a Výchova doktorandov (ukončených/po dizertačnej skúške) - 1/1  

III. 4b Úspešne ukončené výskumné projekty  2 4  

 z III. 4b v prípade doc. ako vedúci projektu alebo zástupca 
vedúceho projektu, v prípade prof. len vedúci projektu 

1 2  

 

IV. Vyhodnotenie 
 Tituly, Meno, Priezvisko Podpis Dátum 

IV.a Sebaevalvácia hodnoteného: 
V hodnotenom období spĺňam 
požiadavky na obsadenie 
funkčného miesta 
asistenta*/odborného 
asistenta* 

  dd.mm.rrrr 

IV.b Vyjadrenie vedúceho 
pracoviska: 
Hodnoty kritérií hodnoteného  
- sú v zhode* s požiadavkami pre 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, 
/ 
- prekračujú* požiadavky na 
aktuálne obsadené funkčné 
miesto, odporúčam podať 
žiadosť o HK  
/ 
- nie sú v zhode* s požiadavkami 
pre aktuálne obsadené funkčné 
miesto. Odporúčania na 
zlepšenie formulované po 
osobnom pohovore sú uvedené 
dolu. 

   

IV.c Stanovisko rektora: 
- súhlasím* so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska bez pripomienok,  
/ 
- súhlasím so sebaevalváciou 
a vyjadrením vedúceho 
pracoviska s pripomienkami,* 
/ 
- nesúhlasím* so sebaevalváciou 
a/alebo vyjadrením vedúceho.  
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Návrh opatrení na zlepšenie plnenia požiadaviek na obsadenie funkčného miesta: xxxx 

 

dd.mm.rrrr                  

podpis hodnoteného                                                                                                              podpis vedúceho 

 

 

 

Dôvod nesúhlasu rektora: xxxx 

dd.mm.rrrr                  

 

Návrh finálnych opatrení rektora: xxxx 

 

podpis hodnoteného                                                                                                              

 podpis vedúceho                                                                                                                      podpis rektora 

 

 

*Nehodiace sa škrtnite 

 


