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ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Účel
Účelom tohto poriadku je určenie pravidiel Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“) pri ďalšom
zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov, určenie pravidiel a postupu pri
získavaní vedeckých kvalifikačných stupňov na TUKE a základných pravidiel činnosti Atestačnej komisie TUKE.
1.2 Súvisiaca dokumentácia
Tento poriadok je vypracovaný v súlade s požiadavkami OS/TUKE/M3/01 Riadenie dokumentácie, záznamov
a komunikácia a príslušnými právnymi predpismi súvisiacimi s danou problematikou.
Externá dokumentácia
•
•
•
•

Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie
vedeckých pracovníkov
Vyhláška ČSAV č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti
vedeckých pracovníkov
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Interná dokumentácia
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•

Dokumentácia Systému manažérstva kvality na TUKE a jej organizačných jednotkách

•

Vnútorné predpisy TUKE vydané v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ROZSAH ZÁVÄZNOSTI

Tento poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov TUKE, ktorí v rámci plnenia úloh vyplývajúcich
z pracovnoprávneho vzťahu sú zaradení ako výskumní pracovníci.
3

POJMY A POUŽITÉ SKRATKY

3.1

Definície a vymedzenie pojmov

Atestačná komisia

Poradný orgán štatutárneho orgánu, ktorý prerokúva návrhy na udelenie
vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I a vykonáva periodické atestácie
vedeckých pracovníkov.

Vedecký kvalifikačný
stupeň

Ohodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov podľa zákona
č. 39/1977 Zb. a vyhlášky č. 55/1977 Zb.

Vedecký kvalifikačný
stupeň IIb

Osvedčuje základnú tvorivú spôsobilosť vedeckého pracovníka.

Vedecký kvalifikačný
stupeň IIa

Osvedčuje vyššiu tvorivú spôsobilosť vedeckého pracovníka samostatne riešiť
vedecké úlohy zásadne novým netradičným spôsobom, hodnotiť spoločenskú
použiteľnosť výsledkov riešenia, napomáhať ich využitiu a zverejňovať výsledky
riešenia v písomnej forme alebo v podobe realizovaných technických a iných
prác.

Vedecký kvalifikačný
stupeň I

Osvedčuje najvyššiu tvorivú spôsobilosť vedeckého pracovníka vytvoriť
teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými sa výrazne
ovplyvňuje pokrok vedy a spoločenskej praxe, zaujíma vedúce postavenie
v rozvoji vedného odboru a vychováva ďalších tvorivých pracovníkov.
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Periodické atestácie

Komplexné hodnotenie pracovných výsledkov vedeckého pracovníka za uplynulé
obdobie.

Plán osobného rozvoja
vedeckého pracovníka

Súbor úloh vedeckého pracovníka, ktoré má dosiahnuť za určité obdobie
v oblasti jeho vedeckej tvorivej činnosti.

Komisia SAV pre
posudzovanie vedeckej
kvalifikácie zamestnancov

Komisia SAV, ktorá rozhoduje o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa
a I v mysle platných ustanovení zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových
vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov,
vyhlášky č. 5/1977 Zb. a komisiou schválených kritérií na návrh organizácie,
v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere.

3.2

Použité skratky

TUKE

Technická univerzita v Košiciach

R TUKE

Rektorát Technickej univerzity v Košiciach

AtK TUKE

Atestačná komisia TUKE

SAV

Slovenská akadémia vied

SKVH

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti

VKS

Vedecký kvalifikačný stupeň

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

OJ

Organizačná jednotka

OLP R TUKE

Odbor legislatívno-právny R TUKE

OLOM OLP

Oddelenie legislatívy, organizácie a manažérstva Odboru legislatívno-právneho

Zákon o vysokých
školách

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VÝSKUMNÝCH/VEDECKÝCH PRACOVNÍKOCH
1. Na TUKE ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci
a ostatní zamestnanci.
2. Podľa § 74 ods. 4 zákona o vysokých školách, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký
pracovník môže mať najviac tri pracovné pomery s vysokými školami sídliacimi na území Slovenskej
republiky alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, uzavreté na výkon práce vysokoškolského
učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom najviac v jednom z nich môže
vykonávať prácu v ustanovenom týždennom pracovnom čase.
3. Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie patrí k základným povinnostiam výskumných pracovníkov na TUKE.
Systém ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a hodnotenie tvorivej spôsobilosti sa vzťahuje iba na tých
výskumných pracovníkov, ktorí sú zaradení/pôsobia vo funkciách, pre ktoré sa vyžaduje vedecká
kvalifikácia vyjadrená vedeckými kvalifikačnými stupňami.

5

VEDECKÉ KVALIFIKAČNÉ STUPNE
1. Tvorivá spôsobilosť vedeckých pracovníkov sa hodnotí troma vedeckými kvalifikačnými stupňami.
Základnú tvorivú spôsobilosť vyjadruje vedecký kvalifikačný stupeň IIb. Vyššiu tvorivú spôsobilosť
vyjadrujú vedecké kvalifikačné stupne IIa a I.
2. Vedecký kvalifikačný stupeň IIb osvedčuje základnú tvorivú spôsobilosť a na TUKE sa získava udelením
titulu PhD./Dr./CSc.
3. Vedecké kvalifikačné stupne IIa a I, ktorými sa osvedčuje vyššia tvorivá spôsobilosť, sa získavajú
na základe rozhodnutia Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov.
4. Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa priznáva vedeckým pracovníkom, ktorí prakticky preukazujú
schopnosť samostatne riešiť vedecké úlohy, a to zásadne novým netradičným spôsobom, hodnotiť
spoločenskú použiteľnosť výsledkov riešenia, napomáhať ich využitiu a zverejňovať výsledky riešenia
v písomnej forme alebo v podobe realizovaných technických a iných prác. Na TUKE je podmienkou pre
získanie tohto vedeckého kvalifikačného stupňa:
4.1. už udelený titul PhD./Dr./CSc.,
4.2. spĺňanie platných minimálnych kritérií pre habilitačné konanie schválených Vedeckou radou TUKE
pre príslušnú fakultu (s výnimkou požiadavky na plnenie pedagogickej činnosti), kde je uchádzač
zamestnaný.
5. Vedecký kvalifikačný stupeň 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. Tento
vedecký kvalifikačný stupeň sa na TUKE môže priznať aj vysokoškolským učiteľom vo funkcii docent
a profesor. Na TUKE je podmienkou pre získanie tohto vedeckého kvalifikačného stupňa:
5.1. už udelená vedecká hodnosť DrSc.,
5.2. alebo minimálne začaté konanie o udelenie vedeckej hodnosti DrSc., kde k žiadosti o udelenie
vedeckého kvalifikačného stupňa doložia potvrdenie Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
(ďalej len „SKVH“), že spracovali a odovzdali doktorskú dizertačnú prácu a bolo začaté jej
oponentské konanie,
5.3. alebo výnimočne tým zamestnancom, ktorých vedecká produktivita výrazne prekračuje kritériá
SKVH pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc. s dôrazom na kvalitu a počet vedeckých
publikácií a citácií,
5.4. a súčasne spĺňanie platných minimálnych kritérií pre inauguračné konanie schválených Vedeckou
radou TUKE pre príslušnú fakultu (s výnimkou požiadavky na plnenie pedagogickej činnosti), kde je
uchádzač zamestnaný.
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ATESTAČNÁ KOMISIA TUKE
1. Atestačná komisia TUKE (ďalej len „AtK TUKE“) je poradným orgánom rektora TUKE, ktorý pre účely
tohto poriadku:
1.1. prerokúva návrhy na udelenie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I,
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1.2. vykonáva periodické atestácie vedeckých pracovníkov.
2. Predsedom AtK TUKE je prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.
3. Členmi AtK TUKE sú aj zástupcovia fakúlt (spravidla prodekani pre vedu a výskum) a pracovísk TUKE.
4. AtK TUKE má najmenej štyroch ďalších členov komisie, z ktorých:
4.1. najmenej jeden člen je zo zástupcov príbuzných vedeckých alebo výskumných organizácií (napr.
z vedeckých pracovísk SAV a z vysokých škôl),
4.2. najmenej jeden člen z organizácií z oblasti realizačnej praxe,
pričom títo členovia (4.1. a 4.2.) sú vymenovaní po predchádzajúcom súhlase vedúcich organizácií,
v ktorých sú navrhovaní členovia v pracovnom pomere,
4.3. jeden člen je zástupca odborovej organizácie TUKE.
5. Zároveň aspoň dvaja členovia AtK TUKE musia byť doktormi vied, profesormi alebo vedeckými
pracovníkmi s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom I.
6. Zloženie AtK TUKE navrhuje a jednotlivých členov AtK TUKE vymenúva rektor TUKE na obdobie 4 rokov
po predchádzajúcom súhlase príslušnej sekcie/odboru MŠVVaŠ SR. V prípade, že sa vymenovaný člen
komisie vzdá svojej funkcie, prípadne je z nej odvolaný alebo iné okolnosti neumožňujú výkon jeho
funkcie, rektor TUKE po predchádzajúcom súhlase MŠVVaŠ SR vymenuje na jeho miesto nového člena
komisie.
7. Na zasadnutia AtK TUKE môžu byť podľa rozhodnutia predsedu AtK TUKE prizvaní aj odborníci
z pracovísk alebo vedúcich pracovísk, na ktorých sú pracovne zaradení vedeckí pracovníci/uchádzači
o udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa, bez práva hlasovať. Predseda AtK TUKE môže na rokovanie
prizvať aj samotného uchádzača/hodnoteného vedeckého pracovníka.
8. AtK TUKE je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Návrh je prijatý, ak zaň
hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, najmenej však traja členovia. Hlasovanie je verejné.
O rokovaní komisie sa vyhotovuje zápisnica.
9. Organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosťou AtK TUKE zabezpečuje poverený
zamestnanec Úseku vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE, ktorý je tajomníkom AtK TUKE.
10. Riadne zasadnutia AtK TUKE sa uskutočňujú spravidla raz ročne, a to v závislosti od počtu predložených
návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov.
11. Zasadnutia zvoláva predseda AtK TUKE najmenej 7 pracovných dní pred termínom zasadnutia.
7
7.1

POSTUP PRI PODÁVANÍ NÁVRHOV NA PRIZNANIE VEDECKÉHO KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA IIA A I
Postup pri podávaní návrhov na TUKE
1. Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa alebo I predkladá vedúci pracoviska, na ktorom
je uchádzač/vedecký pracovník zaradený, v spolupráci s uchádzačom/vedeckým pracovníkom.
2. Súčasťou návrhu sú:
2.1. titulný list – príloha č. 1 tohto Poriadku,
2.2. profesijný životopis vedeckého pracovníka,
2.3. hodnotenie vedeckého pracovníka, ktoré vypracuje priamy nadriadený vedeckého pracovníka,
potvrdí ho dekan fakulty (v prípade rektorátnych pracovísk príslušný prorektor), v ktorom sa
výstižne uvedú rozbor a výsledky jeho vedeckej činnosti (včítane zhodnotenia jeho účasti na
výchove ďalších tvorivých odborníkov) a charakteristika osobnosti,
2.4. kvantitatívny prehľad plnenia kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie, schválené Vedeckou
radou TUKE, ako minimálnych požiadaviek pre habilitáciu docentov (v prípade VKS IIa), resp.
inauguračné konanie profesorov (v prípade VKS I), kde pri tomto hodnotení sa upúšťa
od pedagogických kritérií,
2.5. prehľad plnenia orientačných kritérií stanovených Komisiou SAV pre posudzovanie vedeckej
kvalifikácie zamestnancov, ktoré sú uvedené v jej príslušnej výzve,
2.6. 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.,
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2.7. zoznam publikácií, spracovaných v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
Pri kolektívnych prácach je potrebný percentuálny podiel vedeckého pracovníka.
2.8. zoznam citácií spracovaný z databáz Web of Science a Scopus s vylúčením autocitácií
a semiautocitácií.
2.9. separáty dvoch publikovaných prác vedeckého pracovníka, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú jeho
tvorivú spôsobilosť; je potrebné najmä predložiť tie práce, ktoré vznikli od čias, čo navrhovaný získal
doterajší vedecký kvalifikačný stupeň, resp. od udelenia titulov PhD./Dr./CSc.
3. Tajomník AtK TUKE do 30 dní od doručenia návrhu preverí úplnosť dokladov a v prípade potreby
zabezpečí ich doplnenie.
4. Ak je podaný návrh je kompletný, predseda AtK TUKE určí termín zasadnutia komisie.
7.2

Priebeh atestačného konania na TUKE
1. Atestačné konanie sa začína dňom doručenia žiadosti/návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného
stupňa AtK TUKE.
2. Ak uchádzač/vedecký pracovník nespĺňa stanovené kritériá pre priznanie vedeckých kvalifikačných
stupňov, alebo návrh neobsahuje všetky prílohy uvedené v bode 7.1 tohto Poriadku, vyzve predseda
AtK TUKE navrhovateľa (pracovisko), aby nedostatky odstránil a konanie preruší, najdlhšie však na 1 rok.
Ak navrhovateľ spolu s uchádzačom/vedeckým pracovníkom v uvedenej lehote nedostatky neodstráni,
atestačné konanie sa skončí.
3. Ak uchádzač/vedecký pracovník spĺňa stanovené kritériá pre priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov
v počte publikácií a ohlasov, AtK TUKE posúdi kvantitatívnu, ale hlavne kvalitatívnu stránku
a špecifiká príslušného vedného odboru posudzovaného návrhu. Ďalšie aktivity uchádzača/vedeckého
pracovníka uvedené v jeho materiáloch komisia vezme do úvahy ako podporné kritériá.
4. Podkladom rokovania komisie sú písomne spracované podklady od uchádzača, vrátane hodnotenia
vedeckého pracovníka, ktoré vypracoval priamy nadriadený. Prípravu podkladov zabezpečuje vedúci
hodnoteného pracovníka, ktorý sa zúčastňuje aj rokovania komisie bez práva hlasovať. Pri hodnotení
jednotlivých pracovníkov môže predseda AtK TUKE prizvať na jej rokovanie ďalších odborníkov, ktorí
sa na ňom môžu zúčastniť s poradným hlasom, prípadne si môže od týchto odborníkov vyžiadať
oponentský posudok.
5. Predseda AtK TUKE zvolá zasadnutie minimálne 7 dní pred jeho plánovaným zasadnutím podľa čl. 6 bod
11 tohto Poriadku.
6. Predseda AtK TUKE vyzve vedúceho pracoviska, z ktorého je uchádzač, aby stručne predstavil uchádzača
a zdôraznil pritom hlavné okolnosti podania návrhu. Predseda AtK TUKE oboznámi prítomných členov
s odbornými stanoviskami k návrhu na priznanie príslušného vedeckého kvalifikačného stupňa.
V prípade nejednoznačného odborného stanoviska môže predseda AtK TUKE prizvať uchádzača na
rokovanie.
7. AtK TUKE po prerokovaní návrhu na udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa prijme hlasovaním podľa
čl. 6 bod 8. tohto Poriadku uznesenie, z ktorého bude zrejmé, či je návrh prijatý alebo nie.
8. Z rokovania AtK TUKE vyhotoví tajomník AtK TUKE bezodkladne (rozumej do 3 pracovných dní) zápisnicu.
9. Zápisnica je v lehote do 15 dní od zasadnutia AtK TUKE v jednom vyhotovení doručená aj
vedúcemu pracoviska a samotnému uchádzačovi/vedeckému pracovníkovi. Doručenie zápisnice
uchádzačovi/vedeckému pracovníkovi, ktorá bude obsahovať závery z hlasovania o návrhu, sa považuje
za oboznámenie uchádzača/vedeckého pracovníka so závermi AtK TUKE.
10. Po schválení žiadosti/návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa AtK TUKE postúpi Úsek vedy,
výskumu a doktorandského štúdia TUKE všetky materiály na schválenie Komisii SAV pre posudzovanie
vedeckej kvalifikácie zamestnancov.

P/TUKE/ZKVP/20
7.3
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Ukončenie atestačného konania pred Komisiou SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
zamestnancov
1. O priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I rozhoduje Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej
kvalifikácie zamestnancov (ďalej len „Komisia SAV“).
2. Rozhodnutie o priznaní/nepriznaní vedeckého kvalifikačného stupňa oznámi Komisia SAV písomne do
30 dní navrhovateľovi/TUKE.
3. Navrhovateľ/TUKE/Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE oznámi písomne výsledok
rozhodnutia Komisie SAV príslušnému vedeckému pracovníkovi do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia od Komisie SAV.
4. Rozhodnutie o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa sa zakladá do osobného spisu vedeckého
pracovníka.
5. Dňom doručenia rozhodnutia o udelení vedeckého kvalifikačného stupňa sa atestačné konanie končí.
6. V prípade, že návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nebol schválený, proti takémuto
rozhodnutiu je možno podať rozklad, ako opravný prostriedok. Rozklad podáva navrhovateľ/TUKE
predsedovi Slovenskej akadémie vied v lehote do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
7. Doručením rozhodnutia o výsledku rozkladu sa atestačné konanie končí.
8. Nový návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa je možné podať najskôr po uplynutí 1 roka
od zamietavého rozhodnutia Komisie SAV.
PERIODICKÁ ATESTÁCIA
1. Periodická atestácia je komplexné hodnotenie pracovných výsledkov vedeckého pracovníka za uplynulé
obdobie, ktoré je v podmienkach TUKE stanovené na 4 roky.
2. Prvé štvorročné obdobie začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po získaní príslušného vedeckého
kvalifikačného stupňa (IIb, IIa, I).
3. Periodické atestácie vedeckých pracovníkov vykonáva AtK TUKE, zriadená podľa čl. 6 tohto Poriadku.
4. Postup pri periodických atestáciách sa riadi § 10 a § 11 vyhlášky č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní
kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov.
5. Za účelom periodických atestácií vedeckých pracovníkov môžu fakulty po predchádzajúcom súhlase
AtK TUKE vytvoriť pracovnú skupinu atestačnej komisie ad hoc.
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OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Na otázky, ktoré nie sú vyslovene upravené v tomto Poriadku, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona
č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých
pracovníkov a vyhlášky č. 55/1977 Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti
vedeckých pracovníkov.
2. Funkčné obdobie AtK TUKE podľa tohto Poriadku sa končí dňom 15.08.2023.
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vydávanie a distribúciu tohto Poriadku zabezpečuje OLOM OLP v spolupráci s gestorom, pričom originál
je uložený na OLOM OLP.
2. Zmenové konanie tohto Poriadku zabezpečuje OLOM OLP len so súhlasom gestora podľa zásad
uvedených v smernici OS/TUKE/M3/01 Riadenie dokumentácie, záznamov a komunikácia.
3. Tento Poriadok bol prerokovaný vo Vedení TUKE a v Kolégiu rektora TUKE dňa 17.02.2020 a schválený
rektorom TUKE dňa 17.02.2020.
4. Tento Poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 18.02.2020.
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PRÍLOHY
Príloha č. 1

Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa F-P/TUKE/ZKVP-01/20-01

