
 

 

Plnenie kritérií na vymenúvanie profesorov 
a požiadavky pri týchto konaniach na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie  
s účinnosťou od 25. 9. 2021 

 

Kritérium Požadované Predložené uchádzačom 

Monografia 
(AAA, AAB, ABA, ABB) 

12 4  

Vysokoškolská učebnica 
(ACA, ACB) 

12 5 

Skriptá a učebné texty (BCI) 21,2 - 

Vyškolenie doktoranda 1+1 po dizertačnej skúške* 2 

Pedagogická činnosť 
5 rokov od získania titulu 

docent 
8 rokov od získania titulu 

docent 

Pôvodná vedecká práca 
v domácom časopise  

(ADD, ADF, ADN) 
20 

Z toho minimálne 15 
prác v časopisoch  

indexovaných  
v databáze Web of 
Science, z ktorých 

minimálne 63 prác je 
v časopisoch 

indexovaných 
v databáze Current 
Contents Connect  

s celkovým autorským 
podielom min. 2,00 

31 Z toho 23 prác  
v časopisoch 

indexovaných 
v databáze WOS,  

z ktorých 123 prác je 
v časopisoch 

indexovaných 
v databáze CCC 

a z toho je 63 prác 
s autorským 

podielom 2,13 

Pôvodná vedecká práca 
v zahraničnom časopise 

vo svetovom jazyku 
(ADC, ADE, ADM) 

10 37 

Citácia (ohlas) v domácom 
časopise 

20 
Z toho minimálne 

10 citácií 
v časopisoch 

indexovaných 
v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS  
od rôznych  

zahraničných autorov 

14 Z toho 258 citácií 
v časopisoch 

indexovaných 
v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS 
od rôznych  

zahraničných autorov 

Citácia (ohlas) 
v zahraničnom časopise 

10 298 

Písomné referencie 
 od odborníkov  

3*** 

Písomné referencie na 
výsledky uchádzača 
z 3 rozličných štátov 

mimo Slovenska  

4 

Písomné referencie na 
výsledky uchádzača 
z 3 rozličných štátov 

mimo Slovenska 

Projekty z domácich  
a medzinárodných 

grantových schém a iných 
súťažných zdrojov  

v problematike odboru 

6 

V pozícii vedúceho 
riešiteľa, zástupcu 
vedúceho riešiteľa 

alebo spoluriešiteľa 
projektu 

20 

V pozícii vedúceho 
riešiteľa - 3, zástupcu 
vedúceho riešiteľa - 3,  

spoluriešiteľa 
projektu - 14 

Výskumná alebo 
pedagogická mobilita v 

zahraničí 
2 

Výskumný alebo 
prednáškový pobyt vo 

vzdelávacej alebo 
výskumnej inštitúcii 

v zahraničí 

2 

Výskumný pobyt - 1, 
prednáškový pobyt - 1 
vo vzdelávacej alebo 
výskumnej inštitúcii 

v zahraničí 



 

 

Aktívne vystúpenie na 
zahraničnej konferencii 

alebo workshope 

4 

Účasť na zahraničnej 
konferencii alebo 

workshope s aktívnym  
vystúpením 

26 
Účasť na zahraničnej 

konferencii s aktívnym 
vystúpením 

   
Vysvetlivky:  
* uchádzač vyškolil aspoň jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda 
po dizertačnej skúške v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného 
konania priradený 
*** písomné  referencie  na  výsledky  uchádzača  od  popredných  zahraničných  odborníkov  z aspoň 
troch rozličných štátov  mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač 
spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom  kontexte 
1 Skriptá alebo učebné texty môžu  byť nahradené zodpovedajúcim počtom učebníc. 
2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH autora (1 AH = 20 normalizovaných strán, 
  1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).  
3 CC výstupy evidované v databáze WOS - vedúci autor alebo spoluautor musí mať min. 20 % podiel. 
 
 

 
 
 
V Košiciach 28. 03. 2022 doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 
  uchádzač 

 
 
 
 
 
                                                                                        Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 
                                                                                                                         dekan SjF TUKE  
 
 
 
 
 


