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Článok 1 

Hodnotenie spôsobilosti vedeckých pracovníkov 
 

1. Hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov a priznanie vedeckých 

kvalifikačných stupňov IIa a I sa realizuje v zmysle platných ustanovení zákona č. 39/1977 

Zb., vykonávacej vyhlášky č. 55/1977 Zb. a komisiou SAV schválených kritérií na návrh 

organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere. Podľa ustanovení tejto 

vyhlášky základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný stupeň (ďalej len VKS) 

IIb, ktorý sa získava udelením titulu PhD. (resp. CSc.). 

 

2. VKS IIa, sa priznáva vedeckým pracovníkom, ktorí preukazujú schopnosť samostatne riešiť 

vedecké úlohy. 

 

3. VKS I sa priznáva vedeckým pracovníkom, ktorí vytvorili teoreticky a aplikačne ucelený 

súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvňujú pokrok vedy a spoločenskej praxe, 

zaujímajú vedúce postavenie v rozvoji vedného odboru a vychovávajú ďalších tvorivých 

pracovníkov. 

 

 

Článok 2 

Vedecké kvalifikačné stupne na SPU v Nitre 

 
1. VKS IIa sa priznáva uchádzačom, ktorí sú už nositeľmi vedeckej hodnosti CSc., resp. PhD.    

a spĺňajú Vedeckou radou SPU schválené a platné minimálne kritériá pre habilitačné konanie 

na príslušnej fakulte (s výnimkou požiadavky na plnenie pedagogickej činnosti), kde je 

uchádzač zamestnaný. 

2. VKS I sa priznáva uchádzačom, ktorí už dosiahli titul vedeckú hodnosť DrSc. VKS I sa môže 

priznať uchádzačom, ktorí k žiadosti doložia potvrdenie Slovenskej komisie pre vedecké 

hodnosti (SKVH), že spracovali a odovzdali doktorskú dizertačnú prácu a bolo začaté jej 

oponentské konanie. Výnimkou môžu byť zamestnanci, ktorých vedecká produktivita výrazne 

prekračuje kritériá SKVH pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc. s dôrazom na 

kvalitu a počet vedeckých  publikácií  a citácií.  Splnenie  indikátorov  pedagogickej  činnosti 

v rámci minimálnych kritérií habilitačného či inauguračného konania na fakulte sa od 

uchádzača nevyžaduje. VKS I sa môže priznať aj docentom a profesorom. 

3. Pre priznanie VKS IIa alebo I vedeckému pracovníkovi sú rozhodujúce pôvodné výsledky 

jeho vedeckej práce, najmä ich význam pre rozvoj vedy, ktoré môžu mať formu 

publikovaných pôvodných vedeckých a odborných prác, objavov, vynálezov, výskumných 

prác, vysokoškolských učebníc, vedeckých a odborných monografií, realizovaných 

technických diel, projektov a expertíz. 

4. Podľa usmernenia Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, sa za pôvodné 

vedecké práce pokladajú iba knihy a práce, publikované v úplnosti v domácich alebo 

zahraničných periodikách, ako aj príspevky na medzinárodných kongresoch, sympóziách, 

konferenciách a pod., uverejnené v úplnosti v edíciách pod patronátom medzinárodných 

vedeckých spoločností. V prácach kolektívneho charakteru sa posudzuje podiel hodnoteného 

pracovníka. 
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Článok 3 

Atestačná komisia 

 
1. Atestačná komisia SPU v Nitre (ďalej AtK SPU) je poradným orgánom rektora SPU v Nitre. 

Pôsobnosť AtK je vymedzená všeobecne platnými predpismi. 

2. Úlohou AtK je prerokúvať návrhy pracovísk SPU na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov 

(vyhl. č. 55/1977 Zb., § 8-11) a predkladať návrhy na schválenie Komisii SAV na posudzovanie 

vedeckej kvalifikácie pracovníkov. 

3. Členmi AtK SPU sú zástupcovia fakúlt a pracovísk SPU, ďalej pracovníci z vedecko-výskumných 

pracovísk, resp. vysokých škôl mimo SPU. Celkový minimálny počet členov AtK je 9. Aspoň 

dvaja  členovia  AtK  musia  byť  doktormi  vied,  profesormi  alebo  vedeckými  pracovníkmi       

s priznaným VKS I. Na čele atestačnej komisie je rektorom SPU poverený pracovník, najčastejšie 

prorektor SPU pre vedecko-výskumnú činnosť. 

4. Členov atestačnej komisie vymenúva rektor SPU. Predseda komisie si na prvom zasadnutí určí 

svojho zástupcu a tajomníka pre vedenie administratívy. 

5. Na zasadnutia AtK môže predseda prizvať odborníkov z pracovísk alebo vedúcich pracovísk, bez 

práva hlasovať. Predseda AtK môže na rokovanie prizvať hodnoteného vedeckého pracovníka. 

6. Atestačná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Hlasovanie o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa je tajné. Návrh je prijatý, ak nadpolovičná 

väčšina všetkých členov komisie vyjadrí svojím hlasovaním kladné stanovisko. V prípade 

negatívneho výsledku hlasovania vedecký pracovník má právo podať opakovaný návrh najskôr po 

1 roku od rozhodnutia komisie, a to po splnení požadovaných kritérií. 

7. Riadne zasadnutia AtK sa obvykle uskutočňujú dvakrát ročne, a to podľa počtu predložených 

návrhov na priznanie VKS. Organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosťou AtK 

zabezpečuje Kancelária vedy a výskumu R-SPU v Nitre. Zasadnutia zvoláva predseda AtK 

najmenej týždeň vopred pred konaním. 

8. Z rokovania a výsledku hlasovania sa vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou spisu hodnoteného 

pracovníka a spisov atestačnej komisie. 

 

 
Článok 4 

Predkladanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I 

 
1. Návrh na priznanie VKS IIa alebo I predkladá vedúci pracoviska (katedry), na ktorej vedecký 

pracovník pôsobí, a to v úzkej spolupráci s uchádzačom. 

2. Súčasťou návrhu sú ďalšie nasledovné dokumenty: 

a) Profesný životopis zamestnanca. 

b) Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie, schválené 

vedeckou radou SPU, ako minimálnych požiadaviek pre habilitáciu docentov (v prípade VKS 

IIa), resp. vymenúvanie profesorov (v prípade VKS I). Pri takomto hodnotení sa upúšťa od 

pedagogických kritérií. 

c) Zoznam riešených domácich a zahraničných výskumných grantov a stručná charakteristika 

najvýznamnejších výsledkov z ich riešenia, zavedenie nových metód, podiel na budovaní 

pracoviska a vedeckej  školy,  aplikačná  činnosť,  zahraničné  stáže,  prednášky  v zahraničí,  

a pod. 
d) Zoznam publikácií, spracovaných v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 

18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti, potvrdené SlPK. Pri kolektívnych prácach uviesť percentuálny 

podiel navrhovaného. 
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e) Zoznam citácií spracovaný z web of science, resp. ďalších medzinárodných databáz. 

 
 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Členov Atestačnej komisie vymenováva rektor. 

2. V prípade, že sa vymenovaný člen komisie vzdá svojej funkcie, prípadne je z nej odvolaný alebo 

iné okolnosti neumožňujú výkon jeho funkcie, rektor SPU v Nitre vymenuje na jeho miesto 

nového člena komisie. 

3. Štatút Atestačnej komisie SPU nadobúda platnosť termínom podpisu rektorom SPU. 

 

 

 
V Nitre dňa 6. 6. 2016 

 

 

 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

rektor SPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy: 

1 – Návrh 

2 – Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov 

3 – Plnenie minimálnych kritérií pre inauguračné a habilitačné konanie platné na SPU 

4 – Rokovací poriadok a zoznam členov Atestačnej komisie 
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