
Ing. František Vranay, PhD.                                            Príloha č. 7 

Prehľad uchádzačom plnených kritérií (odporúča sa tabuľkový prehľad) na získanie titulu profesor schválených VR 

VŠ (podľa § 76 ods. 8 zákona a podľa § 6 ods. 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. č. 246/2019 Z. z.) 

  

Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov 

na Stavebnej fakulte Technickej univerzite v Košiciach  

(schválené VR SvF TUKE dňa 15.03.2017 a VR TUKE  dňa 07.04.2017) 
 

              Kritérium Habilitačné 

konanie 

Plnenie 

Monografia - 3 

Vysokoškolská učebnica - 1 

Skriptá a učebné texty 2 2 

Vyškolenie doktoranda - 4 (konzultant) 

Pedagogická činnosť 3 roky od získania titulu PhD. 12 

Pôvodné vedecké práce 

v domácom časopise 

 

10 

Z toho minimálne  

2 práce v časopisoch 

indexovaných v databáze  

Current Contents 

 

14 

 

                 2 

Pôvodné vedecké práce 

v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 

 

3 

 

19 

Počet  výstupov v kategórii A1 2 15 

Citácia v domácom časopise  

10 

Z toho minimálne 

5 citácií 

v časopisoch a zborníkoch 

indexovaných 

v databáze Web of Science 

alebo SCOPUS  

 

22 

 

9 citácií 

v časopisoch a zborníkoch 

indexovaných 

v databáze Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

Citácia v zahraničnom časopise  

5 

 

13 

 

 

 Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej činnosti 

počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v 

umeleckých odboroch – vzhľadom ku § 76 ods. 4 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách – 

vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov vo funkcii odborného 

asistenta v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času), najmä 

vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich 

foriem vyučovania (12 rokov).  

 Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov 

je vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov 

vrátane ohlasov v príslušnej oblasti výskumu (v prílohe). 

 Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných 

publikácií/citácií. 

 Publikácie a citácie sa dokladujú výpisom z príslušných databáz (v prílohe).  

 Uchádzač o habilitačné konanie musí mať ukončené pedagogické vzdelávanie, ktoré 

dokladuje diplomom/certifikátom (v prílohe). 

 Pri hodnotení plnenia kritérií na získanie titulu profesor pre študijné odbory v jednotlivých 

oblastiach výskumu sa preverí splnenie minimálnej podmienky stanovenej Akreditačnou 

komisiou na počet publikovaných vedeckých prác a výstupov kategórie A. Fakultné kritériá 

pre výstupy v kategórii A sú primerane vztiahnuté aj na získanie titulu docent (4 v prílohe). 

 

 

 

 

 

 

 



VYSVETLIVKY  
1 Výstupy kategórie A: 

Oblasť výskumu 5  

Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo 

  vedecké práce v časopisoch evidovaných v medzinárodnej profesijnej databáze (CC, WOS alebo SCOPUS) s   

   IF ≥ 0,39 

 vedecké práce v zborníku  z medzinárodného kongresu/konferencie evidovanom   v databázach CC,WOS a 

SCOPUS  

  monografia  vydaná vo svetovom jazyku v renomovanom zahraničnom vydavateľstve   

  kapitola vo vedeckých monografiách  zásadného významu pre oblasť výskumu  vydaná   vo  svetovom  

    jazyku v renomovanom zahraničnom vydavateľstve. 

  štúdie charakteru vedeckej aj odbornej monografie v svetovom jazyku v renomovanom vedeckom   

    vydavateľstve  

  prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový vzor 

  realizované architektonické, inžinierske alebo urbanistické dielo zverejnené/vystavované v renomovanej  

    inštitúcii v zahraničí, ocenené medzinárodnou porotou 

  architektonický, inžiniersky alebo urbanistický súťažný návrh ocenený alebo odmenený  

    v medzinárodnej súťaži v zahraničí, hodnotený medzinárodnou porotou 

  aktívna účasť na tvorbe projektovej a technologickej dokumentácie k inžinierskemu dielu   

     medzinárodného významu realizovanému  v zahraničí 

 

Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a vymenúvacieho konania a nemôžu 

byť nahradené plnením iných kritérií. 

 

 vedecké práce v časopisoch evidovaných v medzinárodnej profesijnej databáze (CC, WOS alebo 

SCOPUS) s  IF ≥ 0,39   (3 v prílohe) 

 vedecké práce v zborníku  z medzinárodného kongresu/konferencie evidovanom   v databázach 

CC,WOS a SCOPUS (11 v prílohe) 

 prijatá - zverejnená patentová prihláška alebo udelený patent, resp. úžitkový vzor (1) 

Úžitkový vzor č. 50129-2017 AGJ001 [209968] Zberná nádoba vodnej steny s prepadovou hranou 

- Banská Bystrica : ÚPV SR - 2019. - 6 s.. Spôsob prístupu: 

https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50129-2017. 

[ČÁKYOVÁ, Katarína (50%) - VRANAY, František (50%)] 
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