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I. Právne prostredie
1. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) má udelenú
akreditáciu v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania:
-

ochrana osôb a majetku

(2016-15695/21256:7-15A0 zo dňa 23.5.2016),

-

záchranné služby
občianska bezpečnosť

(2015-18768/47303:7-15A0 zo dňa 30.10.2015),
(2016-15695/21251:6-15A0 zo dňa 23.5.2016).

2. Habilitačné a inauguračné konania vykonáva fakulta v súlade s týmito právnymi normami:
2.1. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „zákon“),
2.2. Vyhláška MŠVVŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej iba „vyhláška“),
2.3. Metodické usmernenie rektorky UNIZA č. 8/2016 „Postup získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na UNIZA
2.4. Vnútorný predpis UNIZA, ktorý stanovuje výšku školného, poplatkov a platieb spojených
so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov.
2.5. Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu
„profesor“ na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (príloha
č. 1).
3. Uchádzač o udelenie titulu docent musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho
stupňa v študijnom odbore, v ktorom žiada o udelenie titulu docent alebo v príbuznom
odbore. Uchádzač o vymenovanie za profesora musí byť habilitovaný v študijnom odbore,
v ktorom žiada o vymenovanie za profesora alebo v príbuznom odbore.
4. Uchádzači z prostredia mimo UNIZA musia uhradiť poplatok v zmysle vnútorného predpisu
UNIZA, ktorý stanovuje výšku školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov
spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov. Doklad o zaplatení poplatku je
potrebné priložiť ku žiadosti o udelenie titulu docent/o vymenovanie za profesora.
II. Konanie pred podaním žiadosti
1. Pred podaním žiadosti o začatie konania podá uchádzač predsedovi Vedeckej rady FBI UNIZA
žiadosť o posúdenie materiálov pred začatím konania s prílohami a – i uvedenými v časti III
ods. 1 alebo v časti 4 ods. 1 tohto usmernenia. Predseda vedeckej rady postúpi žiadosť
graduačnej komisii fakulty.
2. Graduačná komisia do 30 dní materiály posúdi a predloží predsedovi vedeckej rady svoje
stanovisko, v ktorom odporučí alebo neodporučí začať konanie. Graduačná komisia posudzuje
najmä:
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3.

habilitačnú prácu,
splnenie kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na FBI UNIZA,
autorský podiel uchádzača a súlad vykazovaných publikácií s odborom, v ktorom sa má
uskutočniť udelenie titulu, resp. vymenovanie,
správnosť zaradenia publikácií do príslušných aktivít v kritériách,
rozsah publikácií (AH) potrebný na zaradenie do príslušných aktivít v kritériách,
súlad bibliografických záznamov s normou,
uvádzanie spoluautorského podielu žiadateľa,
uvádzanie recenzentov, vydavateľa, tiráže a ďalších formálnych požiadaviek podľa typu
publikácie,
v prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA, písomne spracovaný
prehľad, v ktorom uchádzač preukazuje rozsah spolupráce s FBI UNIZA v rámci
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti,
dodržiavanie pravopisu a jazykového zákona v predložených materiáloch.

V prípade neodporúčajúceho stanoviska uvedie graduačná komisia dôvody, na základe
ktorých k tomuto záveru dospela. Predseda vedeckej rady vyzve uchádzača na odstránenie
nedostatkov. V prípade odporúčajúceho stanoviska predloží predseda vedeckej rady žiadosť
s prílohami prorektorovi pre vedu a výskum UNIZA.

4. Prorektor preskúma do 30 dní, či sú predložené materiály vypracované podľa príslušných
ustanovení vyhlášky a či uchádzač spĺňa všetky požadované kritériá. Ak zistí nedostatky,
odporučí predsedovi vedeckej rady fakulty, aby uchádzača požiadal o odstránenie
nedostatkov. V prípade splnenia požadovaných kritérií odporučí predsedovi vedeckej rady,
aby uchádzača vyzval na písomné podanie žiadosti o udelenie titulu docent.
5. Uchádzač predkladá materiály na posúdenie vo formáte umožňujúcom jednoduchú
a jednoznačnú identifikáciu plnenia požadovaných kritérií na získanie titulu docent alebo
profesor. Na zostavenie sumárnych prehľadov výstupov (separátov publikácií) jednotlivých
oblastiach je potrebné použiť tlačivá 1 - 10 uvedené v prílohe č. 7.
6. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, odborných knižných
publikácií, vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt je potrebné usporiadať
a označiť v zmysle príslušnej normy.1 Zoznam sa predkladá potvrdený zodpovedným
pracovníkom UK UNIZA. Uchádzač, ktorý nie je zamestnancom UNIZA dokladuje svoju
publikačnú činnosť potvrdeným výpisom z univerzitnej knižnice vysokej školy, na ktorej pôsobí
alebo z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ).
7. Kategórie citácií a ohlasov sa uvádzajú v zmysle príslušnej normy.2 Prehľad preukázateľných
citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce je potrebné doložiť výpisom z národnej databázy
publikačnej činnosti (UK UNIZA, príslušnej vysokej školy alebo CREPČ) alebo výpisom
z databázy WoS, SCOPUS alebo IEEE.
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Príloha 1 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
umeleckej činnosti.
Príloha 3 k Vyhláške č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
umeleckej činnosti
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III. Žiadosť o udelenie titulu docent
1. Habilitačné konanie začína v súlade s vyhláškou a v súlade s Metodickým odporúčaním rektora
UNIZA č. 8/2016 podaním žiadosti o udelenie titulu docent. Žiadosť sa podáva písomne
predsedovi vedeckej rady fakulty. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor habilitačného konania
a inauguračného konania (ďalej len príslušný študijný odbor), v ktorom sa o získanie titulu
uchádza. V žiadosti sa neuvádza súkromná adresa, ale adresu pracoviska, na ktorom uchádzač
pôsobí. Ako prílohy uchádzač prikladá:
a) habilitačnú prácu v 4 vyhotoveniach3,
b) profesijný životopis (podpísaný), ktorého vzor je uvedený v prílohe k vyhláške (príloha
č. 2), spolu s prílohou „Údaje z profesijného životopisu uchádzača“ (príloha č. 3),
c) osvedčenú kópiu originálu dokladu o VŠ vzdelaní druhého stupňa (diplom, vysvedčenie),
d) osvedčenú kópiu originálu dokladu o VŠ vzdelaní tretieho stupňa (diplom, vysvedčenie),
e) prehľad pedagogickej činnosti na VŠ a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti,
prehľad musí byť podpísaný žiadateľom a vedúcim katedry (pracoviska), kde uchádzač
pracuje (má úväzok) a musí byť opečiatkovaný pečiatkou katedry/pracoviska (príloha č. 4),
f) zoznam:
- pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov
(vykázané publikácie musia byť zaevidované v databáze univerzitnej knižnice alebo
CREPČ a jeho výpis je súčasťou tohto zoznamu),
- prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov, patentov,
autorských osvedčení, vynálezov,
- prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce,
- prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
g) tabuľku „Plnenie kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu docent na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
v Žiline“ (príloha č. 5), ktorá musí byť podpísaná uchádzačom a prodekanom pre vedu
a výskum fakulty a potvrdená pečiatkou FBI UNIZA,
h) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (príloha č. 6),
i) protokol o kontrole originality habilitačnej práce vyhotovený podľa Metodického
usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
uchovávaní a sprístupňovaní (platí pre uchádzačov z prostredia FBI, uchádzačom
z prostredia mimo UNIZA vkladá habilitačnú prácu do centrálneho registra záverečných
prác administrátor fakulty pre prácu s registrom).
2. So žiadosťou o udelenie titulu docent uchádzač predloží originály vysokoškolských učebníc,
odborných knižných publikácií, skrípt a vedeckých monografií a vhodne zviazané a označené
separáty všetkých publikácií, ktoré sú zoradené podľa aktivít vykazovaných v tabuľke plnenia
kritérií (príloha č. 5) na tlačivách 1 - 10 (príloha č. 7).
3. V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA priloží ku svojej žiadosti aj
písomne spracovaný prehľad spolupráce s FBI UNIZA v oblastiach pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti.
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Pri spracovaní, formálnej úprave a podávaní habilitačnej práce postupuje uchádzač aj podľa „Metodické usmernenie
č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní“ a „Vyhlášky
MŠVVŠ SR 233 z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. Z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (obal, záverečných prác, titulný list.......)
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IV. Žiadosť o vymenovanie za profesora
1. Inauguračné konanie začína v súlade s vyhláškou a v súlade s Metodickým odporúčaním
rektora UNIZA č. 8/2016 podaním žiadosti o vymenovanie za profesora. Žiadosť sa podáva
písomne predsedovi vedeckej rady fakulty. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor habilitačného
konania a inauguračného konania (ďalej len príslušný študijný odbor), v ktorom sa o získanie
titulu uchádza. V žiadosti sa neuvádza súkromná adresa, ale adresu pracoviska, na ktorom
uchádzač pôsobí. Ako prílohy uchádzač prikladá:
a) profesijný životopis (podpísaný), ktorého vzor je uvedený v prílohe k vyhláške (príloha
č. 2), spolu s prílohou „Údaje z profesijného životopisu uchádzača“ (príloha č. 3),
b) osvedčenú kópiu originálu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa (diplom,
vysvedčenie),
c) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, alebo rozhodnutie
o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu 4,
d) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto
činnosti, prehľad musí byť podpísaný žiadateľom a vedúcim katedry (pracoviska), kde
uchádzač pracuje (má úväzok) a musí byť opečiatkovaný pečiatkou katedry/pracoviska
(príloha č. 4),
e) zoznam
- pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých prác,
učebníc, učebných textov (vykázané publikácie musia byť zaevidované v databáze
univerzitnej knižnice alebo CREPČ a jeho výpis je súčasťou tohto zoznamu),
- prehľad riešených výskumných úloh, realizovaných technických projektov alebo
umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel,
- prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, odborné práce, umelecké
práce alebo umeleckú tvorbu,
- prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,
- najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, monografie,
učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch,
f) tabuľku „Plnenie kritérií na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu profesor na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity
v Žiline“ (príloha č. 5), ktorá musí byť podpísaná uchádzačom a prodekanom pre vedu
a výskum a s pečiatkou FBI UNIZA.
g) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (príloha č. 6).
2. So žiadosťou o vymenovanie za profesora uchádzač predloží originály vysokoškolských
učebníc, odborných knižných publikácií, skrípt a vedeckých monografií a vhodne zviazané
a označené separáty všetkých publikácií, ktoré sú zoradené podľa aktivít vykazovaných
v tabuľke plnenia kritérií (príloha č. 5) na tlačivách 1 - 10 (príloha č. 7).
3. V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA priloží ku svojej žiadosti aj
písomne spracovaný prehľad spolupráce s FBI UNIZA v oblastiach pedagogickej
a vedeckovýskumnej činnosti.
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Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákon.
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V. Pokračovanie habilitačného alebo inauguračného konania
4. Ďalší priebeh habilitačného alebo inauguračného konania je upravený vyhláškou takto:
- schválenie návrhu habilitačnej/inauguračnej komisie, oponentov a zamerania
habilitačnej/inauguračnej prednášky na rokovaní vedeckej rady fakulty,
- obhajoba habilitačnej práce a vykonanie habilitačnej/inauguračnej prednášky na úrovni
fakulty,
- vypracovanie dokumentácie habilitačnej/inauguračnej komisie a predloženie návrhu na
vymenovanie alebo zastavenie konania vedeckej rade fakulty,
- prerokovanie návrhu na udelenie titulu docent/vymenovanie za profesora alebo
zastavenie konania vo vedeckej rade fakulty,
- predloženie návrhu na udelenie titulu docent rektorovi UNIZA, resp. pokračovanie
inauguračného konania na úrovni Vedeckej rady UNIZA,
- prerokovanie návrhu na vymenovanie za profesora alebo zastavenie konania vo vedeckej
rade UNIZA,
- predloženie návrhu na vymenovanie za profesora ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Vedecko-pedagogický titul docent udeľuje uchádzačovi rektor do 2 mesiacov od doručenia
rozhodnutia vedeckej rady fakulty.
Vedecko-pedagogický titul profesor udeľuje uchádzačovi prezident SR.

VI. Finančné náklady spojené s habilitačným a vymenúvacím konaním
1. Ak je uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor na UNIZA
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, náklady súvisiace s habilitačným
alebo vymenúvacím konaním sa hradia z prostriedkov fakulty, na ktorej uchádzač pôsobí.
2. Ak uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor nie je na UNIZA
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, je povinný uhradiť pred začatím
habilitačného alebo inauguračného konania poplatok na úhradu nákladov spojených
s habilitačným alebo vymenúvacím konaním vo výške určenej vnútorným predpisom UNIZA.
Doklad o zaplatení poplatku uchádzač dokladá ako prílohu ku žiadosti o udelenie titulu
docent/žiadosti o vymenovanie za profesora. Pri opakovanej žiadosti o získanie vedeckopedagogického titulu docent alebo profesor na základe zamietnutia návrhu je uchádzač
povinný uhradiť poplatok v rovnakej výške.
V Žiline 4. 12. 2019
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. v. r.
prodekan pre vedu a výskum
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Príloha č. 1

KRITÉRIÁ na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“ a na vyhodnotenie splnenia podmienok
získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Pri habilitačnom konaní na docenta a vymenúvacom konaní na profesora je potrebné komplexne hodnotiť
vedecko-pedagogický profil uchádzača a brať do úvahy celé jeho dielo v súlade so zákonom o vysokých
školách, vyhláškou MŠVVŠ SR o postupe získavania vedecko–pedagogických titulov docent a profesor
a vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline a jej Fakulty bezpečnostného inžinierstva.
Pri hodnotení uchádzača je potrebné posudzovať nasledovné aktivity a kritériá :
Minimálne kritériá

Aktivita
A.

Pedagogická činnosť
1. Pedagogická činnosť

2. Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá
3. Vedenie diplomových prác
B.

Vedeckovýskumná publikačná činnosť2
1. Vedecké monografie
2. Publikované pôvodné vedecké práce na domácich
a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
a v recenzovaných zborníkoch3
3. Pôvodné vedecké práce publikované v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch3

C.
1.
2.
3.
D.
1.
2.
3.
4.

Vedecká škola
Vedecká výchova doktorandov
Domáce výskumné projekty
Medzinárodné výskumné projekty
Ohlasy a ocenenia
Citácie v zahraničných publikáciách
Citácie v domácich publikáciách
Vedenie výskumných a vzdelávacích projektov
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

Habilitácia

Inaugurácia

min. 3 roky
od udelenia
titulu PhD.
2
10

min. 3 roky
od udelenia
titulu docent
31
20

10

1
15

10

15

2
-

1+1
4
2

10
10
5

20
20
2
15

1

aspoň jedna vysokoškolská učebnica

2

pre habilitačné (inauguračné) konanie celkový počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A podľa
oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby je minimálne dva (štyri).

3

neprepočítaný počet
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Vysvetlivky:
A. Pedagogická činnosť
a) Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre habilitačné konanie sa považuje vykonávanie pedagogickej
činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania
tretieho stupňa v predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul docent alebo v
príbuznom študijnom odbore.
b) Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre inauguračné konanie sa považuje vykonávanie
pedagogickej činnosti na vysokej škole počas doby najmenej troch rokov od získania titulu docent v
predmetoch z odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor alebo v príbuznom študijnom
odbore.
c) Činnosti na plnenie kritéria pedagogická činnosť zahŕňajú najmä vedenie prednášok, seminárov
a cvičení, ako aj vedenie záverečných prác.
d) Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom
pomere s vysokou školou, a to najmenej na kratší pracovný čas v rozsahu minimálne polovice
ustanoveného týždenného pracovného času (vrátane zahraničia).
e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností
na plnenie kritéria pedagogická činnosť v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA.
Medzi takéto činnosti patrí najmä vedenie prednášok, seminárov a cvičení pre študentov FBI UNIZA,
vedenie a konzultácie záverečných prác študentov FBI UNIZA, autorstvo a spoluautorstvo odborných
knižných publikácií, skrípt alebo vysokoškolských učebníc vydaných v spolupráci s FBI UNIZA a podobne.
f)

Za odbornú knižnú publikáciu sa považuje odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej
forme zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie, kumuluje,
syntetizuje, vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov. Neprezentuje primárne
dáta z vedeckého výskumu. Odborná knižná publikácia má príslušné vydavateľské údaje a pridelené
ISBN. V prípade, že publikácia nie je registrovaná v CREPČ4, autor preukazuje recenzné konanie. Za
autora odbornej knižnej publikácie pre účely plnenia kritérií možno považovať spoluautora s celkovým
podielom v rozsahu minimálne 3 AH5.

g) Za skriptum sa považuje učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť
chýbajúcu vysokoškolskú učebnicu. Skriptum prechádza oficiálnym publikačným procesom, spĺňa
kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponuje všetkými potrebnými náležitosťami formálnej
a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Skriptum má príslušné vydavateľské údaje
a pridelené ISBN. V prípade, že skriptum nie je registrované v CREPČ, autor preukazuje recenzné
konanie. Za autora skrípt pre účely plnenia kritérií možno považovať spoluautora s celkovým podielom
v rozsahu minimálne 3 AH.
h) Za vysokoškolskú učebnicu sa považuje učebný text, ktorý podáva systematický, výkladovo uspôsobený
prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Učebnica je pred vydaním
posudzovaná najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Vysokoškolská
učebnica má príslušné vydavateľské údaje a pridelené ISBN. V prípade, že učebnica nie je registrovaná
v CREPČ, autor preukazuje recenzné konanie. Za autora učebnice pre účely plnenia kritérií možno
považovať spoluautora s celkovým podielom v rozsahu minimálne 3 AH.
i)

Za splnenie kritéria pedagogická činnosť pre inauguračné konanie sa považuje, ak je uchádzač autorom
aspoň jednej vysokoškolskej učebnice.

4

CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

5

AH - Autorský hárok: 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri mapách
a grafických reprodukciách 2 300 cm2((AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm), video alebo audiovizuálny záznam
zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.
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j)

Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné.

B. Vedeckovýskumná publikačná činnosť
a) Za vedeckú monografiu sa považuje pôvodná monotematická práca vedecko-objaviteľského
charakteru, kde autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme a
obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce.
Monografia je posudzovaná vedeckým redaktorom a najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú
uvedené v publikácii. Monografia bola publikovaná v náklade aspoň 100 exemplárov, má príslušné
vydavateľské údaje a pridelené ISBN. V prípade, že monografia nie je registrovaná v CREPČ, autor
preukazuje recenzné konanie. Za autora monografie pre účely plnenia kritérií možno považovať
spoluautora s celkovým podielom v rozsahu minimálne 3 AH. V prípade, že ide o kapitolu v monografii
(autorský podiel aspoň 1AH), je možné ju vykázať ako pôvodnú vedeckú prácu v časti B.3.
b) Za časopis sa považuje periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných
intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený
program i špecifické zameranie. Časopis má príslušné vydavateľské údaje a pridelené ISSN. V prípade,
že článok nie je registrovaný v CREPČ, autor preukazuje jeho recenzné konanie.
c) Za zborník sa považuje publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných,
vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samostatne.
Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné. Zborník má príslušné
vydavateľské údaje a pridelené ISBN, resp. ISBN a ISSN. V prípade, že článok nie je registrovaný v CREPČ,
autor preukazuje jeho recenzné konanie.
d) Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností pre habilitačné konanie (časť
B) sa považuje, ak celkový neprepočítaný počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A
podľa oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby bude minimálne dva.
e) Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností pre inauguračné konanie (časť
B) sa považuje, ak celkový neprepočítaný počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A6
podľa oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby bude minimálne štyri.
f)

Za splnenie kritéria v rámci vedeckovýskumných a publikačných činností – časti B.2 a B.3 pre habilitačné
a aj inauguračné konanie sa považuje, ak celkový počet pôvodných vedeckých prác na zahraničných
medzinárodných vedeckých konferenciách a v zahraničných vedeckých časopisoch bude (pre každú časť
B.2 a B.3 samostatne) tvoriť nadpolovičnú väčšinu zo stanoveného počtu publikovaných vedeckých
prác.

g) Vedecké práce publikované v jednom zdroji (platí aj pre periodicky sa opakujúce čísla, resp. ročníky
časopisov a zborníkov) sa na plnenie kritéria vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti uchádzačovi
započítavajú len v počte nepresahujúcom 1/3 počtu všetkých vykazovaných výstupov kategórii B.2
resp. B.3. Uvedené obmedzenie neplatí pre výstupy kategórie A.
h) V kategórii B.2 resp. B.3 sa vyžaduje priemerný prepočítaný autorský podiel najmenej 50 %
minimálnych kritérií.
i)

V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na
plnenie kritéria vedeckovýskumná publikačná činnosť v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu
k FBI UNIZA. Medzi takéto činnosti patrí najmä autorstvo a spoluautorstvo monografií a ich kapitol,
pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A publikovaných, resp. realizovaných v spolupráci FBI
UNIZA.
j) Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné.
C. Vedecká škola
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Ide o kategóriu podľa odseku 21 a 24 Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie vysokej školy.
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a) Za splnenie kritéria C.1 sa považuje úspešné vyškolenie najmenej jedného doktoranda v danom alebo
príbuznom študijnom odbore a školenie najmenej jedného doktoranda po úspešnom absolvovaní
dizertačnej skúšky v danom alebo príbuznom študijnom odbore.
b) Na plnenie kritérií C.2 a C.3 sa započítavajú len výskumné projekty. V prípade, že sa nedá jednoznačne
určiť charakter projektu, za výskumný projekt je možné považovať taký projekt, ktorého prevažná časť
výstupov má charakter vedeckovýskumnej publikačnej činnosti.
c) Na plnenie kritérií C.2 a C.3 sa nezapočítajú projekty riešené v rámci interných (univerzitných,
fakultných) grantových schém.
d) Po splnení minimálnych kritérií C.3 môže byť účasť na riešení ďalších medzinárodných výskumných
projektov vykazovaná pre potreby plnenia kritéria C.2.
e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na
plnenie kritéria vedecká škola v adekvátnom rozsahu realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA. Medzi takéto
činnosti patrí najmä školenie doktorandov na FBI UNIZA, preukázateľná spolupráca na príprave
vedeckovýskumných projektov, ktoré boli schválené na riešenie, alebo spolupráca na riešení
vedeckovýskumných projektov s participáciou FBI UNIZA a podobne.
f)

Plnenie jednotlivých kritérií nie je zastupiteľné, okrem prípadu uvedeného v bode d).

D. Ohlasy a ocenenia
a) Za citáciu sa považuje uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Odkazom je
údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho identifikáciu a na
umožnenie lokalizácie. Môže ísť o citáciu registrovanú, resp. neregistrovanú v citačnom indexe.
b) Pre potreby plnenia kritéria D.3 vedenie výskumných a vzdelávacích projektov sa pozícia zástupcu
vedúceho projektu započítava koeficientom 0,5.
c) Pri medzinárodnom projekte sa za vedenie projektu považuje buď vedenie celého konzorcia domácich
a zahraničných partnerov (napr. ak je FBI UNIZA zodpovedným riešiteľom, resp. nositeľom projektu),
alebo vedenie výskumného tímu participujúceho na riešení projektu v úlohe projektového partnera
(zohľadňuje sa len vedenie tímu ako celku, nie vedenie jednotlivých pracovných balíkov alebo úloh).
d) Za iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou možno považovať:
1) riešenie vzdelávacích projektov,
2) vedecký garant konferencie, resp. člen vo vedeckom výbore konferencie,
3) organizačný garant významnej medzinárodnej vedeckej konferencie,
4) garant študijného programu,
5) vyžiadané prednášky na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách,
6) členstvo v redakčných radách domácich a zahraničných vedeckých časopisov,
7) členstvo vo vedeckovýskumných komisiách grantových agentúr, resp. posudzovanie grantových
projektov,
8) členstvo v pracovných skupinách akreditačnej komisie,
9) členstvo v odborových komisiách pre 3. stupeň VŠ vzdelávania,
10) členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností,
11) cena významnej inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí, resp. zahraničnej univerzity, resp.
významné ocenenie praxou,
12) udelený patent, vynález alebo úžitkový vzor,
13) participácia na tvorbe strategických a koncepčných dokumentov na národnej a medzinárodnej
úrovni,
14) participácia na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

e) V prípade, že sa jedná o uchádzača z prostredia mimo FBI UNIZA sa vyžaduje, aby bol výkon činností na
plnenie kritéria C.3 Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou v adekvátnom rozsahu
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realizovaný vo vzťahu k FBI UNIZA. Medzi takéto činnosti patrí najmä členstvá v radách a komisiách FBI
UNIZA, spoluorganizácia konferencií, a podobne.
Záverečné ustanovenia
1) Návrh kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline bol prerokovaný Vedeckou radou Fakulty bezpečnostného inžinierstva
UNIZA dňa 25. 1. 2017.
2) Vedecká rada UNIZA schválila návrh kritérií na získanie titulu docent a titulu profesor na Fakulte
bezpečnostného inžinierstva UNIZA dňa 20. 4. 2017 a týmto dňom nadobúdajú platnosť. Účinnosť
nadobúdajú dňom zverejnenia.
3) Dňom 20. 4. 2017 sa rušia Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedeckopedagogického titulu „profesor“ na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA schválené Vedeckou
radou UNIZA dňa 20. 2. 2014.

V Žiline 20. 4. 2017
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.
dekan

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. v. r.
rektorka
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Prechodné odporúčané kritériá UNIZA
na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor
schválené kolégiom rektora dňa 4. 11. 2019
do 30. 6. 020 okrem súčasne platných kritérií:
Aktivita

Habilitačné konanie

Inauguračné konanie

výstupy v impaktovaných
vedeckých časopisoch
zaradených v databázach WOS
(JCR, CCC), (*)

min. 2, z toho
min. 1 s kvartilom min. Q3

min. 4, z toho
min. 1 s kvartilom min. Q2
a min. 1 s kvartilom min. Q3

min. 3

min. 5

Aktivita

Habilitačné konanie

Inauguračné konanie

výstupy v impaktovaných
vedeckých časopisoch
zaradených v databázach WOS
(JCR), (*)

min. 2, z toho
min. 1 s kvartilom min. Q2
a min. 1 s kvartilom min. Q3

min. 4, z toho
min. 2 s kvartilom min. Q2
a min. 2 s kvartilom min. Q3

min. 3

min. 5

min. 1 v súhrnnom trvaní min.
1 mesiac

min. 2 v súhrnnom trvaní min.
2 mesiace

Celkový počet publikácií

min. 15

min. 30

Z toho publikácie typu A alebo
B podľa aktuálnych
akreditačných kritérií

min. 4

min. 10

Z toho publikácie typu A podľa
aktuálnych akreditačných
kritérií

min. 2

min. 4

Celkový počet citácií

min. 15

min. 30

Z toho citácie WoS, SCOPUS

min. 9

min. 25

Hirschov index uchádzača
(SCOPUS alebo WOS)
od 1. 7. 2020 okrem súčasne platných kritérií:

Hirschov index uchádzača
(SCOPUS alebo WOS)
výskumný pobyt alebo stáž na
zahraničnom pracovisku

(*) Uchádzač o habilitačné konanie musí predložiť min. 2 výstupy v impaktovaných vedeckých časopisoch
v danom odbore habilitačného konania a v každom z nich musí mať min. 25 % autorský podiel.
(*) Uchádzač o inauguračné konanie musí predložiť min. 4 výstupy v impaktovaných vedeckých
časopisoch v danom odbore inauguračného konania a v každom z nich musí mať min. 25 % autorský
podiel.
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Príloha č. 2

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
(pre habilitačné konanie)
(nemusí byť v tabuľke, musí však obsahovať všetky nižšie uvedené údaje v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ
SR č. 246/2019)
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul, vedecko-pedagogický titul a vedecká
hodnosť:
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast:
Ďalšie vzdelávanie:
Priebeh zamestnaní:
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety, roky):
Odborné alebo umelecké zameranie
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa Vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia:
2. učebnica:
3. skriptá:

VZOR:
Monografia: 1 ks, kategória AAB, podiel 65 % = 11,57
AH
Učebnice: 3 ks, kategória ACB, podiel 50 % = 4,88 AH
kategória ACB, podiel 50 % = 9,2 AH
kategória ACB, podiel 100 % = 15,96 AH

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Kontaktná adresa:

Miesto, dátum:
Podpis uchádzača
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PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
(pre inauguračné konanie)
(nemusí byť v tabuľke, musí však obsahovať všetky nižšie uvedené údaje v zmysle Vyhlášky
MŠVVŠ SR č. 246/2019)
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický
titul, vedecko-pedagogický titul a vedecká
hodnosť:
Dátum a miesto narodenia
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast
Ďalšie vzdelávanie:
Priebeh zamestnaní:
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety, roky):
Odborné alebo umelecké zameranie:
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH)
a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa Vyhlášky
MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z.):
1. monografia:
2. učebnica:
3. skriptá:
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu:

VZOR:
Monografia: 1 ks, kategória AAB, podiel 65 % = 11,57
AH
Učebnice: 3 ks, kategória ACB, podiel 50 % = 4,88 AH
kategória ACB, podiel 50 % = 9,2 AH
kategória ACB, podiel 100 % = 15,96 AH




Počet doktorandov:

školených:
ukončených:

Téma inauguračnej prednášky:
Vedecká rada fakulty a vysokej školy, ktoré
rozhodovali o návrhu na profesora:

Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva
Žilinskej univerzity v Žiline
Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline

Návrh na vymenovanie za profesora v odbore:
Kontaktná adresa:

Miesto, dátum:

Podpis uchádzača
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Príloha č. 3
Príloha k životopisu
Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania/uchádzača konania
na vymenovanie za profesora
1.

Meno, priezvisko, rodné priezvisko:

2.

Akademické tituly, vedecké hodnosti:

3.

Rok narodenia:

4.

Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom
vzdelávaní:

5.

Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti:

6.

Údaje o odbornom zameraní:

7.

Údaje o publikačnej činnosti:
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa Vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia:
2. učebnica:
3. skriptá:

8.

Ohlasy na vedeckú prácu:

9.

Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu
vyhotovenia životopisu riadne skončili (neplatí pre habilitačné konanie)

10. Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje:
11. Téma habilitačnej práce/téma inauguračnej prednášky:

Túto prílohu stačí zaslať v elektronickej forme vo formáte word na sekretariát dekana, nakoľko
sa zverejňuje na webovom sídle školy.



nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
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Príloha č. 4

PREHĽAD PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI NA VŠ
A PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV V TEJTO ČINNOSTI
(odporučený vzor)

Meno, priezvisko, titul:
Pracovisko:
Pracovná pozícia: (roky od - do, pozícia)
Vedecko-pedagogická kvalifikácia:
- VŠ štúdium: roky, názov organizácie (školy), , téma diplomovej práce, dátum získania titulu
Ing.
- doktorandské štúdium: roky, názov organizácie (školy), téma dizertačnej práce, dátum
získania akademického titulu PhD.,
- habilitačné konanie: rok, názov organizácie (školy), téma habilitačnej práce, téma
habilitačnej prednášky, dátum získania vedecko-pedagogického titulu docent (platí pre
inauguračné konanie).
Doplnkové vzdelanie a certifikáty (napr. odborné kurzy, stáže):
- roky, organizácia, názov,
Pedagogická činnosť (kritérium A.1.):
Názov organizácie (názov školy, fakulty, katedry), roky pôsobenia od -do:
-

názov predmetu, vyučovaný od cvičenia/prednášky/laboratórne cvičenia,

do

(roky)

v študijnom

programe/odbore,

VZOR:
Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, 2005 - doteraz:
- protipožiarna bezpečnosť, 2005 - 2009, študijný odbor záchranné služby, prednášky, cvičenia,
- základy bezpečnosti, 2005 - doteraz, študijný odbor záchranné služby prednášky, cvičenia, laboratórne cvičenia,
- .......

Garancia, spolu garancia a rozvoj študijných programov:
Ďalšie pedagogické aktivity (v zmysle § 75 zákona):
- tvorba študijných materiálov, plánov,
- vyžiadané prednášky,
- členstvo v skúšobných komisiách pre štátne skúšky,
- stáže a študijné pobyty ERASMUS+,
- a ďalšie.
Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá (kritérium A.2)
Vysokoškolská učebnica:
počet
Odborná knižná publikácia: počet
Vysokoškolské skriptá:
počet
Prehľad vydaných vysokoškolských učebníc, odborných knižných publikácií a skrípt: počet
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Učebnica:

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ

Skriptá:

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ

Odborná publikácia:
Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ
VZOR:
Vysokoškolská učebnica:
1
Odborná knižná publikácia:
2
Vysokoškolské skriptá:
1
Monografia:
1 (platí pre inauguračné konanie)
Prehľad vydaných vysokoškolských učebníc, odborných knižných publikácií a skrípt:
Učebnica:
ACB Krízový manažment II. : časť 2. : Aplikačné softvéry v krízovom manažmnente / Jozef Ristvej, Adam Zagorecki,
Tomáš Riska ; vedecký redaktor: Vladimír Gozora. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 272 s., [AH 13,19; VH
13,74] : ISBN 978-80-554-1073-9 [Ristvej Jozef (65%, t.j. 8,57 AH) - Zagorecki Adam (27%) - Riska Tomáš (8%)]
Odborná knižná publikácia:
BAB, Požiarna bezpečnosť cestných tunelov / Anton Osvald, Vladimír Mózer , Jozef Svetlík ; vedecký redaktor: Miloslav
Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 140 s., [AH 9,78; VH 12,21] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0950-4
[Osvald Anton (34%) - Mózer Vladimír (33% = 3,23AH) - Svetlík Jozef (33%)]
VŠ skriptá:
BCI, Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj] / Vladimír Mózer. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita,
2015. - CD-ROM, 181 s., [AH 16,51; VH 17,00]. - ISBN 978-80-554-1084-5 [Mózer Vladimír (100%)]
Monografia:
AAB Ekonomické dôsledky katastrof / Jaroslav Slepecký, Jozef Ristvej ; vedecká redaktorka: Tatiana Čorejová. - 1. vyd.
- Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 135 s., AH 6,22, VH 6,86 : - ISBN 978-80-8070-830-6 [Slepecký Jaroslav (3,11 AH) Ristvej Jozef (3,11 AH)]

Pozn.: Tento zoznam musí byť identický so zoznamom priloženým k separátom vykazovaných
publikácií.
Vedenie diplomových prác (kritérium A.3.):
Požadovaný počet v zmysle kritérií: 10/20
Vykazovaný počet:
počet
Zoznam vedených diplomových prác:
Pracovisko:
P.
č.

Názov diplomovej práce

Meno študenta

1.
X.
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Rok
obhájenia
práce

Forma štúdia
denná/externá

Vedecká výchova doktorandov (kritérium C.1./platí pre inauguračné konanie):
Požadovaný počet v zmysle kritérií:
1+1
Vykazovaný počet - ukončení doktorandi:
počet
- doktorandi po dizertačnej skúške: počet
Prehľad úspešne ukončených doktorandov:
Pracovisko:
P.
č.

Názov dizertačnej práce

Meno doktoranda

Dátum
obhájenia
práce

Forma štúdia
denná/externá

Dátum
absolvovania
dizertačnej
skúšky

Forma štúdia
denná/externá

1.
X.

Prehľad vedenia doktorandov po dizertačnej skúške
Pracovisko:
P.
č.

Názov dizertačnej práce

Meno doktoranda

1.
X.

Vedecká profilácia (odporúčané aktivity v zmysle § 75 zákona), napr.:
- vedenie výskumných tímov, organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí,
- účasť na vedeckých konferenciách, workshopoch,
- členstvo vo vedeckých výboroch konferencií, garantovanie konferencií,
- členstvo v odborových komisiách,
- zahraničné výskumné a prednáškové pobyty,
- stáž na zahraničnom pracovisku,
- ďalšie vedeckovýskumné aktivity.
Miesto, dátum (V Žiline dňa....)
meno a podpis žiadateľa
Miesto, dátum (V Žiline dňa....)
meno a podpis vedúceho katedry/pracoviska
pečiatka katedry/pracoviska
V prípade viacerých pracovísk sa vyžaduje potvrdenie vedúcimi z tých pracovísk, na ktorých
uchádzač pôsobil, ak takéto aktivity vykazuje.
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Príloha č. 5

PLNENIE KRITÉRIÍ
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „docent“
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Uchádzač: tituly, meno, priezvisko
Požadované
kritériá

Aktivita
A.

Pedagogická činnosť
1. Pedagogická činnosť

2. Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá
3. Vedenie diplomových prác
B.

Vedeckovýskumná publikačná činnosť1
1. Vedecké monografie
2. Publikované pôvodné vedecké práce na domácich
a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
a v recenzovaných zborníkoch2
3. Pôvodné vedecké práce publikované v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch2

C.
1.
2.
3.
D.
1.
2.
3.
4.

Vedecká škola
Vedecká výchova doktorandov
Domáce výskumné projekty
Medzinárodné výskumné projekty
Ohlasy a ocenenia
Citácie v zahraničných publikáciách
Citácie v domácich publikáciách
Vedenie výskumných a vzdelávacích projektov
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

Miesto, dátum (V Žiline dňa...)

Plnenie

min. 3 roky
od udelenia
titulu PhD.
2
10
10

10

2
10
10
5
podpis uchádzača

V Žiline dňa

tituly, meno, priezvisko
prodekan pre vedu a výskum

1

pre habilitačné (inauguračné) konanie celkový počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A podľa
oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby je minimálne dva (štyri).

2

neprepočítaný počet
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PLNENIE KRITÉRIÍ
na vyhodnotenie splnenia podmienok získania
vedecko-pedagogického titulu „profesor“
na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Uchádzač: tituly, meno priezvisko
Požadované
kritériá

Aktivita
A.

Pedagogická činnosť
1. Pedagogická činnosť

2. Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá
3. Vedenie diplomových prác
B.

Vedeckovýskumná publikačná činnosť2
1. Vedecké monografie
2. Publikované pôvodné vedecké práce na domácich
a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách
a v recenzovaných zborníkoch3
3. Pôvodné vedecké práce publikované v domácich
a zahraničných vedeckých časopisoch3

C.
1.
2.
3.
D.
1.
2.
3.
4.

Vedecká škola
Vedecká výchova doktorandov
Domáce výskumné projekty
Medzinárodné výskumné projekty
Ohlasy a ocenenia
Citácie v zahraničných publikáciách
Citácie v domácich publikáciách
Vedenie výskumných a vzdelávacích projektov
Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

Miesto, dátum (V Žiline dňa...)

min. 3 roky
od udelenia
titulu docent
31
20
1
15

15

1+1
4
2
20
20
2
15

podpis uchádzača

V Žiline dňa

1

Plnenie

tituly, meno, priezvisko
prodekan pre vedu a výskum

aspoň jedna vysokoškolská učebnica

2

pre habilitačné (inauguračné) konanie celkový počet pôvodných vedeckých prác a výstupov kategórie A podľa
oblasti výskumu 23 Bezpečnostné služby je minimálne dva (štyri).

3

neprepočítaný počet
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Príloha č. 6

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Podpísaný(á):
Narodený(á) :
Bytom:
Pracovisko:

V zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
súhlasím

so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby spojené s habilitačným konaním na Žilinskej
univerzite v Žiline/s vymenúvacím konaním na Žilinskej univerzite v Žiline.

V............... dňa ...........
................................................
podpis



nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
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Príloha č. 7

Vzory tlačív určených na vytvorenie sumárnych prehľadov k separátom publikácií
Vyplnené tlačivá sa prikladajú ako úvodný list do zakladača (šanóna) so separátmi:
-

VŠ učebníc, knižných publikácií, skrípt - kritérium A.2., tlačivo 1,
vedeckých monografií - kritérium B.1., tlačivo 2,
domácich a zahraničných zborníkov - kritérium B.2., tlačivo 3,
domácich a zahraničných časopisov - kritérium B.3., tlačivo 4,
domácich výskumných projektov - kritérium C.2., tlačivo 5,
medzinárodných výskumných projektov - kritérium C.3., tlačivo 6,
citácií v zahraničných publikáciách - kritérium D.1., tlačivo 7,
citácií v domácich publikáciách - kritérium D.2., tlačivo 8,
výskumných a vzdelávacích projektov - kritérium D.3., tlačivo 9,
iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou - kritérium D.4., tlačivo10.
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Tlačivo 1

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:
A. Pedagogická činnosť
A.2. Vysokoškolské učebnice, odborné knižné publikácie a skriptá
Požadované kritérium:
Vykazovaný počet :
Vysokoškolská učebnica :
Odborná knižná publikácia:
Vysokoškolské skriptá:

2/3 (min. 1 VŠ učebnica)
počet
počet
počet

Prehľad vydaných vysokoškolských učebníc, odborných knižných publikácií a skrípt
VŠ učebnica:
1.

⁞
X.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
BCI Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj]/ Vladimír Mózer. - 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 181 s., [AH 16,51; VH 17,00]. - ISBN 978-80554-1084-5 [Mózer Vladimír (100%)]
⁞
⁞

Odborné knižné publikácie:
1.

⁞
X

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
BCI Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj] / Vladimír Mózer. - 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 181 s., [AH 16,51; VH 17,00]. - ISBN 978-80554-1084-5 [Mózer Vladimír (100%)]
⁞
Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
BAB Požiarna bezpečnosť cestných tunelov / Anton Osvald, Vladimír Mózer , Jozef
Svetlík; vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 140
s., [AH 9,78; VH 12,21] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0950-4 [Osvald Anton (34%) - Mózer
Vladimír (33% = 3,23AH) - Svetlík Jozef (33%)]

VŠ skriptá:
1.

⁞
X.



Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
BCI Základy požiarnej bezpečnosti stavieb [elektronický zdroj] / Vladimír Mózer. - 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 181 s., [AH 16,51; VH 17,00]. - ISBN 978-80554-1084-5 [Mózer Vladimír (100%)]
⁞
Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:

nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
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BAB Požiarna bezpečnosť cestných tunelov / Anton Osvald, Vladimír Mózer , Jozef Svetlík;
vedecký redaktor: Miloslav Seidl. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 140 s., [AH
9,78; VH 12,21] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0950-4 [Osvald Anton (34%) - Mózer Vladimír
(33% = 3,23AH) - Svetlík Jozef (33%)]

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovanej publikácie.
Za autorstvo sa považuje autorský podiel v rozsahu min. 3 AH.
Vykázané publikácie musia byť zaevidované v databáze univerzitnej knižnice alebo CREPČ a jeho
výpis tvorí prílohu f) žiadosti o udelenie titulu docent a prílohu e) žiadosti o vymenovanie za
profesora.
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Tlačivo 2

Inauguračné konanie
(pre habilitačné konanie sa vedecké monografie neposudzujú)

Tituly, meno, priezvisko:
B. Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
B.1. – Vedecké monografie
Požadované kritérium:
Vykazovaný počet :

1
počet

Prehľad publikovaných vedeckých monografií
VZOR:
1.
Dom.

⁞
X.
Zahr.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
AAB Ekonomická bezpečnosť / Stanislava Strelcová ; vedecký redaktor: Vladimír Gozora.
- 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 117 s., [AH 9,39; VH 9,80]. - ISBN 978-80-5541061-6 [Strelcová Stanislava (100% = 9,39AH)]
⁞
Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
AAA Selected aspects of network management [Vybrané aspekty manažmentu sietí] /
Janka Betáková ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 179 s. - ISBN 978-80-2631063-1 [Betáková Janka (37%) - Zeman Robert (25%) - Dvorský Ján (25%) - Havierniková
Katarína (13%)] + podiel uchádzača v AH

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovanej publikácie. Za autorstvo
sa považuje autorský podiel v rozsahu min. 3 AH.
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Tlačivo 3

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:
B. Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
B.2 Publikované pôvodné vedecké práce na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých
konferenciách a v recenzovaných zborníkoch
Požadované kritérium:

10/15
(pre splnenie kritéria musí byť 6/8 pôvodných vedeckých prác v zborníkoch
zahraničných medzinárodných vedeckých konferencií a zahraničných
recenzovaných zborníkoch)

Vykazovaný počet:
- domáce medzinárodné vedecké konferencie a v recenzované zborníky:
- zahraničné medzinárodné vedecké konferencie a v recenzované zborníky:

počet
počet

Prehľad pôvodných vedeckých prác publikovaných na domácich medzinárodných vedeckých
konferenciách a v recenzovaných zborníkoch
VZOR:
D1.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ
v nasledovnom rozsahu:
AFD Societal vulnerability in relation to extreme weather events/Mária Lusková. In:
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 : medzinárodná vedecká konferencia : 10.-11.
decembra 2015 Podhájska, Slovenská republika : zborník prednášok. - Podhájska:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2015. - ISBN 978-80-89608-29-4. - S. 69-76. [Lusková
Mária (100%)]

⁞
DX

⁞
AFD Societal vulnerability in relation to extreme weather events / Mária Lusková. In:
Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 : medzinárodná vedecká konferencia : 10.-11.
decembra 2015 Podhájska, Slovenská republika : zborník prednášok. - Podhájska:
Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2015. - ISBN 978-80-89608-29-4. - S. 69-76. [Lusková
Mária (100%)]

Prehľad pôvodných vedeckých prác publikovaných na
konferenciách a v recenzovaných zborníkoch
Z1

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
AFC Analysis o risks associated with transport infrastructure elements failure due to
extreme weather events [Analýza rizík spojená so zlyhaním prvkov dopravy vplyvom
extrémneho počasia] / M. Titko, M. Luskova. In: Transport means 2016 : proceedings of the
20th international scientific conference : October 5-7, 2016 Juodkrante, Lithuania. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. - S. 207-212.
[Titko Michal (70%) - Lusková Mária (30%)]
⁞



zahraničných medzinárodných vedeckých

⁞

nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
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ZX

AFC Analysis o risks associated with transport infrastructure elements failure due to
extreme weather events [Analýza rizík spojená so zlyhaním prvkov dopravy vplyvom
extrémneho počasia] / M. Titko, M. Luskova. In: Transport means 2016 : proceedings of the
20th international scientific conference : October 5-7, 2016 Juodkrante, Lithuania. - ISSN
1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2016. - S. 207-212. [Titko Michal (70%)
- Lusková Mária (30%)]

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovaného výstupu.
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Tlačivo 4

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:
B. Vedeckovýskumná a publikačná činnosť
B.3 Pôvodné vedecké práce publikované v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch
Požadované kritérium:

10/15
(pre splnenie kritéria B.3 musí byť 6/8 pôvodných vedeckých prác
v zahraničných vedeckých časopisoch)

Vykazovaný počet:
- domáce vedecké časopisy:
- zahraničných vedeckých časopisoch:

počet
počet

Prehľad pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich vedeckých časopisoch
VZOR:
1.

⁞
X.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
ADF Effects of well - known forms of improvised explosive devices using home - made
ANFO explosives / Lucia Figuli ... [et al.]. In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 11,
no. 1 (2016), s. 34-39.[Figuli Lucia (20%) - Zvaková Zuzana (20%) - Kavický Vladimír (20%) Jangl Štefan (20%) - Vandlíčková Miroslava (20%)]
⁞
Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
ADF Effects of well - known forms of improvised explosive devices using home - made
ANFO explosives / Lucia Figuli ... [et al.]. In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 11,
no. 1 (2016), s. 34-39.[Figuli Lucia (20%) - Zvaková Zuzana (20%) - Kavický Vladimír (20%) Jangl Štefan (20%) - Vandlíčková Miroslava (20%)]

Prehľad pôvodných vedeckých prác v zahraničných vedeckých časopisoch
1.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
ADE Use of the index methods of income inequality for assessing the security
level/Andrea Byrtusová. In: Economics and management. - ISSN 1802-3975. - Č. 2 (2015),
s. 31-38. [Byrtusová Andrea (100%)]

⁞

⁞

X.

Bibliografický záznam vykazovanej publikácie z univerzitnej knižnice alebo CREPČ,
v nasledovnom rozsahu:
ADE Use of the index methods of income inequality for assessing the security
level/Andrea Byrtusová. In: Economics and management. - ISSN 1802-3975. - Č. 2 (2015),
s. 31-38. [Byrtusová Andrea (100%)]

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovaného výstupu.
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Tlačivo 5

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:

C. Vedecká škola
C.2. Domáce výskumné projekty
Požadované kritérium:

2/4

Vykazovaný počet :

počet

Prehľad riešených domácich výskumných projektov
1.

⁞
X.

Grantová schéma – Názov projektu, akronym a číslo projektu, pozícia: riešiteľ, zástupca
vedúceho projektu, vedúci projektu; Meno vedúceho projektu, dátum začatia
a ukončenia projektu, Pracovisko / Univerzita – nositeľ projektu
⁞
Grantová schéma – Názov projektu (pozícia: riešiteľ, zástupca vedúceho projektu, vedúci
projektu); Meno vedúceho projektu, dátum začatia a ukončenia projektu, Pracovisko /
Univerzita – nositeľ projektu

Účasť na riešení projektu musí byť preukázaná, napr. personálnou maticou projektu, relevantnými časťami
projektového zámeru, potvrdením o zaradení do riešiteľského kolektívu a pod.
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Tlačivo 6

Inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:

C. Vedecká škola
C.3. Medzinárodné výskumné projekty:
Požadované kritérium:

2

Vykazovaný počet:

počet

2

Prehľad riešených domácich výskumných projektov
1.

⁞
X.

Grantová schéma – Názov projektu, akronym a číslo projektu, pozícia: riešiteľ, zástupca
vedúceho projektu, vedúci projektu; Meno vedúceho projektu, dátum začatia
a ukončenia projektu, Pracovisko / Univerzita – nositeľ projektu
⁞
Grantová schéma – Názov projektu (pozícia: riešiteľ, zástupca vedúceho projektu, vedúci
projektu); Meno vedúceho projektu, dátum začatia a ukončenia projektu, Pracovisko /
Univerzita – nositeľ projektu

Účasť na riešení projektu musí byť preukázaná napr. personálnou maticou projektu, relevantnými časťami
projektového zámeru, potvrdením o zaradení do riešiteľského kolektívu a pod.
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Tlačivo 7

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:

D. Ohlasy a ocenenia
D.1 Citácie v zahraničných publikáciách
Požadované kritérium:

10/20

Vykazovaný počet :

počet

Prehľad citácií v zahraničných publikáciách:
VZOR:
ADN Modelling fire severity and evacuation in tunnels [Modelovanie intenzity požiaru a evakuácie v tuneloch] /
Vladimir Mozer. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 4
(2013), s. 85-90. [Mózer Vladimír (100%)]
Ohlasy:
1.

[3] TOFILO, P. Establishing the extent of critical heat flux for the purpose of building separation due to fire.
In: Materiały Budowlane. ISSN 0137-2971, 2014, č. 10, s. 112-114.

AFC Fire safety in tunnels forming part of critical infrastructure [Požiarna bezpečnosť tunelov tvoriacich súčasť
kritickej infraštruktúry] / Vladimir Mozer ... [et al.]. In: ICCST 2013 [elektronický zdroj] : the 47th annual international
carnahan conference on security technology : proceedings. - [S.l.]: IEEE, 2013. - ISBN 978-958-8790-65-7. - CD-ROM,
[5] s. [Spoluautori: Osvald, Anton ; Loveček, Tomáš ; Fanfarová, Adelaida ; Vráblová, Ľubica ] [Mózer Vladimír (60%) Osvald Anton (20%) - Loveček Tomáš (10%) - Fanfarová Adelaida (5%) - Vráblová Ľubica (5%)]
Ohlasy:
2.

[1] DRAXLEROVÁ, M., HARANGOZÓ, J., BALOG, K. Effects of retardants on the ignition of wood materials.
In: Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680, 2014, vol. 1001, 2014, s. 288-291. SCOPUS

3.

[1] MARTINKA, J. et al. Study of selected natural materials ignitability. In: Advanced Materials Research.
ISSN 1022-6680, 2014, vol. 1001, 2014, s. 201-261. SCOPUS

4.

[1] MARTINKA, J., CHREBET, T. Activation energy of Teak and Oak wood spontaneous ignition. In:
Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680, 2014, vol. 1001, 2014, s. 262-266. SCOPUS

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovaného výstupu. V prípade, že
sú citácie vykazované formou výpisu z knižnice, je potrebné poradové číslo vyznačiť v tomto zozname.
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Tlačivo 8

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:

D. Ohlasy a ocenenia
D.2 Citácie v domácich publikáciách
Požadované kritérium:

10/20

Vykazovaný počet:

počet

Prehľad citácií v domácich publikáciách:
VZOR:
AFD Vývoj požiarovosti v jednotlivých kategóriách budov za obdobie rokov 1993 - 2012/Jozef Klučka, Vladimír
Mózer, Jaroslava Panáková. In: Bezpečnosť práce v záchranných službách : medzinárodná vedecká konferencia 28.29. apríla 2014 : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2014. - ISBN 978-80-554-0893-4. - S. 91-109. [Klučka
Jozef (34%) - Mózer Vladimír (33%) - Panáková Jaroslava (33%)]
Ohlasy:
1.

[4] CONEVA, I. Experimentálne zisťovanie horľavosti plastov na báze celulóza metódou oxygen index. In:
Advances in fire and safety engineering 2014 [CD ROM] : recenzovaný zborník ... Trnava : AlumniPress,
2014. ISBN 978-80-8096-202-9, s. 96-101.

2.

[4] CONEVA, I. Zápalnosť celulózových látok ovplyvnená druhom bieliaceho prostriedku. In: Krízový
manažment. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 2, s. 5-15.

3.

[4] DVORSKÝ, J., ORINČÁK, M. Aplikácia analýzy rozptylu požiarov pri štatistickom vyhodnotení požiarovosti
v SR. In: Advances in fire and safety engineering 2014 [CD ROM] : recenzovaný zborník ... Trnava :
AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-202-9, s. 191-195.

ADN Modelling fire severity and evacuation in tunnels [Modelovanie intenzity požiaru a evakuácie v tuneloch] /
Vladimir Mozer. In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 15, no. 4
(2013), s. 85-90. [Mózer Vladimír (100%)]
Ohlasy:
4.

[4] ZACHAR, M., MITTEROVÁ, I., ONDRUŠKO, J. Stanovenie prítomnosti urýchľovačov horenia pri požiaroch
automobilov. In: Adances in Fire and Safety Engineering 2014 [CD ROM] : recenzovaný zborník ... Trnava :
AlumniPress, 2014. ISBN 978-80-8096-202-9, s. 56-62

Poradové číslo v prehľade musí byť identické s označením separátu vykazovaného výstupu. V prípade, že sú
citácie vykazované formou výpisu z knižnice, je potrebné poradové číslo vyznačiť v tomto zozname.
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Tlačivo 9

Inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:

D. Ohlasy a ocenenia
D.3. Vedenie výskumných a vzdelávacích projektov
Požadované kritérium:
Vykazovaný počet:

2
počet

Prehľad riešených výskumných a vzdelávacích projektov
VZOR
P.č.
1.
⁞
X

Grantová schéma: Názov projektu, akronym a číslo projektu, dátum začatia a ukončenia
projektu, Pracovisko – nositeľ projektu
⁞
⁞
⁞

Pozícia vedúceho projektu/zodpovedného riešiteľa musí byť preukázaná, napr. personálnou
maticou projektu, relevantnými časťami projektového zámeru a pod.
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Tlačivo 10

Habilitačné/inauguračné konanie
Tituly, meno, priezvisko:
D. Ohlasy a ocenenia
D.4. Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou
Požadované kritérium:
Vykazovaný počet:

5/15
počet

1. Prehľad riešených vzdelávacích projektov:

počet

VZOR
1.

2.

Vzdelávací projekt ESF: Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych
štandardov vysokoškolského vzdelávania (ITMS 26110230060)
pozícia: riešiteľ
Vzdelávací projekt ESF: Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem, kvalitného
výskumu a medzinárodnej spolupráce – úspešný absolvent pre potreby praxe (ITMS
26110230090)
pozícia: riešiteľ

2. Vedecký garant konferencie, resp. člen vo vedeckom výbore:

počet

VZOR
1.
2.
3.

3)

Vedecký garant konferencie – II. International Scientific Conference Advances in Fire and
Safety Engineering 2013, 3. – 4. október 2014, Žilina
Člen vedeckého výboru konferencie – I. medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnosť
práce v záchranných službách, 28. – 29. apríl 2014, Štrbské Pleso
Člen vedeckého výboru konferencie – III. Medzinárodná vedecká konferencia Advances in
Fire and Safety Engineering 2014, 30. – 31. október 2014, Trnava

Garant študijného programu:

počet

inštitúcia, názov študijného programu
4)

Vyžiadané prednášky na domácich a zahraničných medzinárodných vedeckých konferenciách: počet

VZOR
1.

2.

Vyžiadaná prednáška: Požiarne inžinierstvo v kontexte požiarnej bezpečnosti – I.
Medzinárodná vedecká konferencia Advances in Fire and Safety Engineering 2012, 15. –
16. november 2012, Zvolen
Vyžiadaná prednáška: Probabilistic-deterministic modelling of fire spread – III.
Medzinárodná vedecká konferencia Advances in Fire and Safety Engineering 2014, 30. –
31. október 2014, Trnava

5) Členstvo v redakčných radách domácich a zahraničných vedeckých časopisoch: počet
VZOR
1.



Člen redakčnej rady domáceho vedeckého časopisu European Journal of Environmental
and Safety Sciences

nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
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6) Členstvo vo vedeckovýskumných komisiách grantových agentúr, resp. posudzovanie grantových
projektov:
počet
organizácia, názov komisie
7)

Členstvo v pracovných skupinách akreditačnej komisie: počet
pracovná skupina pre oblasť výskumu ... pre študijné odbory...

8)

Členstvo v odborových komisiách pre 3. stupeň VŠ vzdelávania: počet
organizácia, názov odborovej komisie

9)

Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností: počet
organizácia, názov komisie

10) Cena významnej inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí, resp. zahraničnej univerzity,
resp. významné ocenenie praxou:
počet
názov ocenenia, udeľujúca inštitúcia
11) Udelený patent, vynález alebo priemyselný vzor: počet
základné údaje o patente, vynáleze.....
12) Participácia na tvorbe doktríny alebo predpisu koaličného charakteru ( NATO, EÚ):
organizácia, základné údaje o doktríne, predpisu,..

počet

13) Participácia na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem: počet
organizácia, základné údaje o predpise, norme.....
Všetky deklarované iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou musia byť relevantne
zdokladované potvrdeniami, certifikátmi a pod.
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Príloha č. 8

Separáty1 (kópie publikácií) musia obsahovať:
Knižná publikácia, monografia, skriptum:




titulná strana, z ktorej je zrejmé meno autora (autorov),
obsah,
stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž2, úvod (predslov), záver (doslov), úplný
zoznam použitej literatúry.
Knižné publikácie, monografie, skriptá je potrebné predložiť aj fyzicky!

Publikácie v časopisoch a zborníkoch:
 titulná strana,
 obsah,
 celý príspevok,
 stránky obsahujúce redakčno-vydavateľské údaje, tiráž zdrojového dokumentu.

Iné formy uznania:
 kópie dekrétov z členstiev vedeckých rád, štátnych skúšobných komisií, riešených projektov
vedenie ŠVOČ, .....

Dokumenty zverejnené na internete:
 relevantné časti dokumentu vytlačené z internetu alebo kópia dokumentu v elektronickej forme,
 webová adresa, na ktorej je dokument umiestnený.
Audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty (CD, DVD...):
 obal a relevantné časti dokumentu vytlačené z nosiča.

1

výtlačok stati alebo časti diela, samostatná kópia časti pôvodne väčšieho celku

2

Tiráž obsahuje tieto údaje:
- vydavateľ,
- názov diela
- prípadne podnázov
- autor/autori a prípadne iné zúčastnené subjekty
- miesto vydania, vydavateľstvo
- rok vydania
počet strán, počet ilustrácií, formát,
- prípadne názov edície alebo sériovej publikácie,
- identifikátory ISSN, ISBN
- prípadne predajná cena,
- prípadne analýza alebo zhrnutie.
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