
                   

 
 

Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I 
(tieto kritériá sú odporúčajúce) 

 
 
Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I v zmysle 
platných ustanovení zákona č. 39/1977 Zb., vykonávacej vyhlášky č. 55/1977 Zb. a komisiou schválených kritérií na návrh organizácie, 
v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere. 
 
Uchádzač spĺňa kritéria stanovené komisiou v počte publikácií a ohlasov. Komisia posúdi kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu stránku 
a špecifiká príslušného vedného odboru posudzovaného návrhu. Ďalšie aktivity uchádzača uvedené v jeho materiáloch komisia vezme do 
úvahy ako podporné kritériá. 
 
Navrhovateľ je povinný uviesť, či uchádzač o vedecký kvalifikačný stupeň pracuje v odbore, ktorý sa vyznačuje medzinárodným 
charakterom alebo je bez priamej medzinárodnej väzby. Ku každej publikácii uvedie percentuálny podiel uchádzača, impakt faktor časopisu 
a počet citácií. 
 
Navrhovateľ môže podať žiadosť o priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, ak uchádzač spĺňa stanovené kritéria kedykoľvek po 
udelení titulu PhD. 
 
 
Vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou DrSc.  
Môže sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je doktor vied, ale len ak dosiahne minimálne dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách  
stanovených SKVH pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kritériá pre priznávanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa 
 

Prírodné vedy 
 
 Matematické 

vedy 
Fyzikálne 

vedy 
Chemické vedy 

(okrem 
biochémie) 

Geologické 
vedy 

Geografické  
vedy 

Biologické 
vedy 

biochémia, 
molekulárna biológia 

genetika, 
mikrobiológia 

 astronómia 
astrofyzika 

Publikácie CC 5 10 10 10 4 1 10 

Publikácie mimo CC 5 - - - 10 12 - 

Publikácie spolu 10 10 10 10 14 13 10 

Citácie WOS, Scopus 10 38 25 38 17 5 40 

Citácie iné 10 - - - 13 25 - 

Citácie spolu 20 38 25 38 30 30 40 

 
 Iné  biologické vedy, 

lekárske a farmaceutické 
vedy 

 A B 

Publikácie CC 10 2 

Publikácie mimo CC - 10 

Publikácie spolu 10 12 

Citácie WOS, Scopus 20 10 

Citácie iné 15 20 

Citácie spolu 35 30 

A - vedné oblasti s medzinárodnou väzbou prác uchádzača,  
prevažne experimentálneho charakteru 
B - vedné oblasti bez priamej medzinárodnej väzby 
prevažne klinického alebo aplikačného zamerania 

 
 



 
 
 
Spoločenské a humanitné vedy  
 
 A B 

Monografie alebo VŠ  učebnice             -      (1) 1 

Kapitoly v knihách 2 2 

Publikácie CC            6      (4)  - 

Publikácie mimo CC - 14 

Publikácie v časopisoch spolu 6 14 

Citácie WOS, Scopus 6 - 

Citácie iné 19 30 

Citácie spolu 25 30 

 
A - vedné oblasti s medzinárodnou väzbou prác uchádzača. V zátvorke 

       sú uvedené požadované počty publikácií, ak je uchádzač autorom monografie. 
B - vedné oblasti bez priamej medzinárodnej väzby 

 
 
Technické vedy  
                                    

Výsledky pre technickú prax    (2) 

Publikácie CC 9 (5) 

Publikácie mimo CC - 

Publikácie spolu 9 (5) 

OHLASY  

Citácie WOS, Scopus 25 (12) 

Citácie iné - 

Citácie spolu 25 (12) 

 
V zátvorke sú uvedené požadované počty publikácií  
a citácií v prípade, že uchádzač je autorom výsledkov  
pre technickú prax, napr. patent, úžitkový vzor,  
technická štúdia, akceptovaný projekt stavby 
 

 



 
Pôdohospodárske vedy (Poľnohospodárske vedy, lesnícke vedy, veterinárske vedy)               
              
  pestovanie lesa 

záhradníctvo 

Publikácie CC 7 5 

Publikácie mimo CC 8 10 

Publikácie spolu 15 15 

OHLASY   

Citácie WOS, Scopus 15 7 

Citácie iné 10 18 

Citácie spolu 25 25 
 

 

 

 


