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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.

2

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 3
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 4
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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Rokovací poriadok
Atestačnej komisie SPU v Nitre
Článok1
1. Atestačná komisia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej AtK SPU) je
poradným orgánom rektora SPU.
2. Úlohou AtK SPU je prerokúvať návrhy pracovísk SPU na priznanie vedeckých
kvalifikačných stupňov (vyhláška č. 55/1977 zb. § 8 - 11) a predkladať návrhy na
schválenie Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov (cit. vyhl, §
6, ods.2, písm. c).

Článok2
1. Predsedom AtK SPU je prorektor pre vedu a výskum, ktorého do funkcie vymenúva
rektor SPU.
2. Členmi AtK SPU sú zástupcovia fakúlt a pracovísk SPU. Celkový minimálny počet
členov AtK je 9. Aspoň dvaja členovia AtK musia byť doktormi vied, profesormi alebo
vedeckými pracovníkmi s priznaným VKS I, ďalej pracovníci s vedecko-výskumných
pracovísk a vysokých škôl mimo SPU.
3. Členov AtK menuje rektor SPU na obdobie 4 rokov.
4. Pri hodnotení jednotlivých vedeckých pracovníkov môže predseda AtK SPU na rokovanie
komisie prizvať odborníkov z pracovísk alebo vedúcich pracovísk, na ktorých pôsobia
pracovníci navrhovaní na zaradenie do príslušného kvalifikačného stupňa. Prizvaní sa
stávajú členmi komisie ad hoc bez práva hlasovania - čl. 3 ods. 5 Štatútu.
5. Ak sa niektorý z členov AtK SPU z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť rokovania, jeho
povinnosťou je včasné ospravedlnenie sa predsedovi komisie. Svoje stanovisko k riešenej
problematike môže doručiť písomnou formou pred rokovaním AtK SPU.

Článok 3
1. Riadne zasadnutia AtK SPU sa uskutočňujú obvykle dvakrát ročne, a to podľa počtu
predložených návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov.
2. Zasadnutia AtK SPU zvoláva predseda komisie s najmenej týždenným predstihom.
3. Organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosťou AtK SPU vykonáva poverený
pracovník Kancelárie vedy a výskumu R-SPU, ktorý zabezpečí:
a) rozoslanie prerokovávaných materiálov členom AtK na rokovania AtK, najmenej
7 dní pred zasadaním AtK,
b) spracovanie zápisnice z rokovaní a jej distribúciu členom AtK,
c) predloženie prerokovaných návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie,
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d) dohliada na oznámenie výsledku rozhodnutia Komisie SAV príslušnému vedúcemu
pracoviska, na ktorom pôsobí navrhovaný pracovník, v termíne 15 dní od doručenia
rozhodnutia na rektorát SPU,
e) zápisnica sa spíše aj v prípade, že AtK nie je uznášaniaschopná.

Článok 4
AtK SPU pri posudzovaní návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa
postupuje spravidla takto:
a) vyzve vedúceho pracoviska, ktorého je navrhovaný pracovník členom, aby stručne
predstavil navrhovaného a zdôraznil pritom hlavné okolnosti podania návrhu,
b) predseda AtK oboznámi prítomných členov s odbornými stanoviskami k návrhu na
priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa,
c) v prípade nejednoznačného odborného stanoviska môže predseda AtK prizvať
uchádzača na jednaniem,
d) vedúci pracoviska je počas krátkej rozpravy povinný zodpovedať na otázky, poznámky,
pripomienky a odporúčania členov AtK,
e) predseda AtK po uzavretí rozpravy vyzve komisiu na hlasovanie o predložení návrhu
na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej
kvalifikácie ( porov. čl. 5 rokovacieho poriadku AtK ),
f) predseda AtK zabezpečí písomné oboznámenie navrhovaného pracovníka (vedúceho
jeho pracoviska) s odporúčaním AtK do 15 dní po zasadnutí AtK.

Článok 5
1. AtK SPU je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej stálych členov.
2. Hlasovanie o návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa je tajné, ostatné
hlasovanie je verejné.
3. Návrh je prijatý, ak ho podporí nadpolovičná väčšina všetkých členov AtK.
4. Znenie rokovacieho poriadku AtK môže byť upravované a dopĺňané podľa potrieb praxe
a po schválení nadpolovičnou väčšinou členov AtK.

Článok 6
Rokovací poriadok AtK SPU nadobúda účinnosť dňom podpisu rektora.

V Nitre dňa 6. 6. 2016

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU
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Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I
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

10
10
38
38

4
10
14
17
13
30

1
12
13
5
25
30

10
10
40
40

astronómia
astrofyzika
Publikácie CC
Publikácie mimo CC
Publikácie spolu
Citácie WOS, Scopus
Citácie iné
Citácie spolu

Publikácie CC
Publikácie mimo CC
Publikácie spolu
Citácie WOS, Scopus
Citácie iné
Citácie spolu

5
5
10
10
10
20

10
10
38
38

10
10
25
25

Iné biologické vedy,
lekárske a farmaceutické
vedy
A
B
10
2
10
10
12
20
10
15
20
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
2
6
6
6
19
25

Monografie alebo VŠ učebnice
Kapitoly v knihách
Publikácie CC
Publikácie mimo CC
Publikácie v časopisoch spolu
Citácie WOS, Scopus
Citácie iné
Citácie spolu

(1)
(4)

B
1
2
14
14
30
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
Publikácie CC
Publikácie mimo CC
Publikácie spolu
OHLASY
Citácie WOS, Scopus
Citácie iné
Citácie spolu

(2)
9 (5)
9 (5)
25 (12)
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)

Publikácie CC
Publikácie mimo CC
Publikácie spolu
OHLASY
Citácie WOS, Scopus
Citácie iné
Citácie spolu

7
8
15

pestovanie lesa
záhradníctvo
5
10
15

15
10
25

7
18
25

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov

Prehľad vybraných kvantitatívnych údajov
uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa (VKS) IIa a I
Meno, priezvisko, tituly uchádzača:
Pracovisko:
Rok ukončenia vysokoškolského štúdia:
Rok udelenia vedeckej hodnosti (akad. titulu): CSc./PhD.:
DrSc.:
Vedný odbor v ktorom sa uchádzač o VKS uchádza (charakteristika prác musí s týmto vedným odborom
korelovať):
Vedný odbor s medzinárodným charakterom

Vedný odbor bez priamej medzinárodnej väzby

(vyznačiť zaškrtnutím √ )

spolu od udelenia
CSc./PhD.
Počet pôvodných vedeckých prác (štúdií)
uverejnených v karentovaných a/alebo impaktovaných časopisoch
Počet pôvodných vedeckých prác uverejnených v časopisoch mimo
CC a v recenzovaných zborníkoch (nie súhrny)
Počet publikovaných vedeckých monografií
(s minimálnym rozsahom 3AH)
Počet kapitol v knižných publikáciách
Vysokoškolské učebnice a skriptá (počet)
Počet citácií WOS, Scopus
Počet citácií v iných databázach
Počet ostatných ohlasov
Vedúci medzinárodného výskumného
projektu (počet)
Vedúci domáceho výskumného projektu (počet)
Počet patentových prihlášok a udelených patentov
Počet realizovaných patentov, nových technológií, predaných
licencií a pod.
Školiteľ skončených ašpirantov/doktorandov (počet)

za
posledných
5 rokov

