Interné pravidlá TU v Košiciach
pre postup pri hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov –
priznávanie kvalifikačných stupňov IIa, resp. I

Hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov rieši Vyhláška ČSAV
č. 55 Zb. bývalej ČSFR zo dňa 9. septembra 1977, platná dodnes aj v SR. Podľa
ustanovení tejto vyhlášky základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný
stupeň (v ďalšom len VKS) IIb, ktorý sa získava udelením titulu CSc. (dnes – PhD.).
Vyššiu tvorivú spôsobilosť vyjadrujú VKS IIa (samostatný vedecký pracovník), resp.
VKS I (vedúci vedecký pracovník).
VKS IIa sa priznáva vedeckým pracovníkom (§ 4, odsek 2 Vyhlášky), ktorí
prakticky preukazujú schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy.
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.
Hľadiská priznania VKS sú obsiahnuté v § 7 Vyhlášky:
1. Pre priznanie VKS IIa alebo I vedeckému pracovníkovi sú rozhodujúce pôvodné
výsledky jeho vedeckej práce, najmä ich význam pre rozvoj vedy.
2.

Vedecké výsledky pracovníka môžu mať formu publikovaných vedeckých prác,
výskumných správ, štúdií, VŠ učebníc, objavov, vynálezov, ďalej formu
realizovaných technických diel, projektov a expertíz.

3. Pri prácach, ktoré sú dielom kolektívu, sa posudzuje, akým dielom prispel pracovník
k ich vyriešeniu.
Návrh na priznanie VKS IIa alebo I vypracuje organizácia, s ktorou je vedecký
pracovník v pracovnom pomere. Pred predložením návrhu na ďalšie konanie zabezpečí
vedúci organizácie prerokovanie návrhu v Atestačnej komisii organizácie (§ 8, resp. 10
Vyhlášky). Návrhy sa predkladajú Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
cestou príslušného ústredného orgánu (MŠ SR).
Podľa usmernenia vyššie uvedenej Komisie sa za pôvodné vedecké práce
pokladajú:
− iba knihy a práce, publikované v úplnosti v domácich alebo zahraničných vedeckých
časopisoch, ako aj príspevky na medzinárodných kongresoch, sympóziách,

konferenciách a pod., uverejnené v úplnosti v edíciách pod patronátom
medzinárodných vedeckých spoločností.
Za takéto práce sa nepokladajú súhrny publikované v zborníku z konferencií, práce
k odbornej skúške a doktorandské dizertácie, ak neboli publikované.
Pri kolektívnych prácach sa hodnotí podiel vedeckého pracovníka.
Podľa orientačných kritérií Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie sa
rámcové kritériá v prípade VKS IIa na VŠ porovnávajú s kritériami pre habilitácie
docentov a u VKS I s kritériami pre menovacie pokračovanie profesorov.

N á v r h postupu na TU v Košiciach:
Uchádzač predloží na oddelenie VČaZS Rektorátu TU v Košiciach (príslušné odborné
pracovisko) návrh vypracovaný podľa § 8, odsek 2 Vyhlášky s týmito upresneniami:
♦ Hodnotenie podľa odseku 2/b vypracuje priamy nadriadený vedeckého pracovníka a
potvrdí ho dekan príslušnej fakulty (v prípade rektorátnych pracovísk príslušný
prorektor).
♦

Zoznam prác vedeckého pracovníka sa predloží v členení, ktoré vyplýva zo
Smernice Bibliografická registrácia publikačnej činnosti, vydanej pre vysoké školy
v súlade so Zákonom NR SR č 183/2000 Z.z. o knižniciach (prístupné na
www.savba.sk) a v súlade s definíciami, uvedenými v tejto smernici.

♦ Podklady, uvedené v § 8 Vyhlášky sa predkladajú v počte exemplárov rovnom počtu
členov Atestačnej komisie TU v Košiciach, výber publikovaných prác vedeckého
pracovníka iba v jednom exemplári.
♦

Vedecké výsledky pracovníka sa hodnotia podľa kritérií, schválených VR TU 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.

Tajomník Atestačnej komisie preverí úplnosť dokladov, v prípade potreby zariadi
ich doplnenie. Po doplnení sa po konzultácii s predsedom Atestačnej komisie (rektor TU
v Košiciach) určí termín zasadnutia komisie a jej členom budú distribuované úplné
podklady najmenej 10 dní vopred.
Na rokovaní Atestačnej komisie sa zúčastňuje (bez práva hlasovať) vedúci
hodnoteného pracovníka (dekan fakulty, alebo ním poverený vedúci fakultného
pracoviska, resp. vedúci rektorátneho pracoviska). Predseda Atestačnej komisie môže
na rokovanie (alebo jeho časť) prizvať hodnoteného vedeckého pracovníka.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom odsúhlasenia Vedeckou radou TU
v Košiciach (po prejednaní vo Vedení TU a Kolégiu rektora TU v Košiciach), t.j.
26.10.2001.
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