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Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta (ďalej len „FaF UK“) vydáva na základe 
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti 
na Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave schválenom vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 8. novembra 
2021 a po prerokovaní v Akademickom senáte FaF UK dňa 15. marca 2022 v súlade s § 27 ods. 1 písm. 
j) zákona o vysokých školách a po schválení vo Vedeckej rade FaF UK dňa 22. marca 2022 v súlade s 
§ 30 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách túto Konkretizáciu vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorou sa určujú kritériá pre hodnotenie 
tvorivej činnosti na Univerzite Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulte. 

 

Čl.1 

Kritériá pre hodnotenie plnenia ukazovateľov tvorivej  činnosti  
akademických pracovníkov FaF UK 

(1) V rámci výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov 

na ustanovený týždenný pracovný čas sa tvorivá činnosť posudzuje podľa nasledovných 

kritérií: 

a) Odborný asistent: počas obdobia troch rokov1 spravidla publikuje najmenej jednu prácu vo 

vedeckých časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A-2 na ktorej je uvedený ako prvý alebo 

korešpondenčný autor; alebo sa autorsky podieľa na príprave aspoň jednej monografie alebo 

vysokoškolskej učebnice alebo skrípt3 ako spoluautor, alebo vykonáva činnosť hodnú 

osobitného zreteľa. 

b) Docent: počas obdobia dvoch rokov spravidla publikuje najmenej jednu prácu vo vedeckých 

časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A-, na ktorej je uvedený ako prvý alebo korešpondujúci 

alebo senior autor; alebo sa autorsky podieľa na príprave aspoň jednej monografie alebo 

vysokoškolskej učebnice alebo skrípt, alebo vykonáva činnosť hodnú osobitného zreteľa. 

c) Profesor: počas obdobia dvoch rokov spravidla publikuje najmenej jednu prácu vo vedeckých 

časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A-, na ktorej je uvedený ako prvý alebo korešpondujúci 

alebo senior autor; alebo sa autorsky podieľa na príprave aspoň jednej monografie alebo 

vysokoškolskej učebnice alebo skrípt alebo vykonáva činnosť hodnú osobitného zreteľa. 

 
 

1  Obdobia po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov uvažované pri hodnotení tvorivej činnosti sa začínajú 

počítať od kalendárneho roku 2022, v ktorom boli Kritériá pre hodnotenie publikačnej činnosti pracovníkov 

FaF UK schválené vo VR FaF UK. 

2  Kategórie vedeckých publikácií: 

 A+ pôvodná publikácia vo vedeckom časopise s kvartilom Q1, Q2 (podľa WoS/JCR), 

A pôvodná publikácia vo vedeckom časopise s kvartilom Q3 (podľa WoS/JCR), 

A- pôvodná publikácia vo vedeckom časopise s kvartilom Q4 (podľa WoS/JCR). 

3  Minimálny rozsah knižnej publikácie (monografia/vysokoškolská učebnica/skriptá) sú 3 autorské hárky.  



 

 

(2) Pre potreby hodnotenia kvality sa úroveň excelentnosti tvorivej činnosti akademického 

pracovníka zamestnaného na ustanovený týždenný pracovný čas v oblasti vedy a výskumu 

na FaF UK a jej súčastiach určuje podľa nasledovných kritérií: 

a) Odborný asistent: počas obdobia šiestich rokov publikuje najmenej dve práce vo vedeckých 

časopisoch kategórií A+, na ktorých je uvedený ako prvý alebo korešpondenčný autor, alebo 

je zodpovednou osobou za realizáciu zahraničného grantového projektu a s ním súvisiace 

súhrnné dotácie finančných prostriedkov aspoň vo výške 10.000,- Eur prijala FaF UK na účet 

v období ostatných troch kalendárnych rokov4. 

b) Docent: počas obdobia šiestich rokov publikuje najmenej tri práce vo vedeckých časopisoch 

kategórií A+, na ktorých je uvedený ako prvý alebo korešpondujúci alebo senior autor, alebo 

je zodpovednou osobou za realizáciu zahraničného grantového projektu a s ním súvisiace 

súhrnné dotácie finančných prostriedkov aspoň vo výške 10.000,- Eur prijala FaF UK na účet 

v období ostatných troch kalendárnych rokov,  

c) Profesor: počas obdobia šiestich rokov publikuje najmenej štyri práce vo vedeckých 

časopisoch kategórie A+ , na ktorých je uvedený ako prvý alebo korešpondujúci alebo senior 

autor, alebo je zodpovednou osobou za realizáciu zahraničného grantového projektu a s ním 

súvisiace súhrnné dotácie finančných prostriedkov aspoň vo výške 10.000,- Eur prijala FaF 

UK na účet v období ostatných troch kalendárnych rokov. 

 
(3) Hodnotenie úrovne excelentnosti podľa Čl. 1 ods. 2 za daný kalendárny rok vykonáva Rada 

pre kvalitu FaF UK. Schválený zoznam excelentných tvorivých akademických pracovníkov 

v oblasti vedy a výskumu na FaF UK a jej súčastiach je zverejnený na webovom sídle fakulty 

spravidla vždy k 1.marcu nasledujúceho roka. 

 
Čl.2 

Kritériá pre hodnotenie plnenia ukazovateľov tvorivej  činnosti školiteľov 

študijných programov 3. stupňa 

(1) Vypísať tému dizertačnej práce pre daný akademický rok sa umožňuje iba školiteľovi, ktorý: 

a) za obdobie ostatných štyroch kalendárnych rokov publikoval aspoň dva články vo vedeckých 

časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A-, z ktorých je aspoň jeden článok najmenej A+ alebo 

A, na ktorých je uvedený ako prvý alebo korešpondujúci alebo senior autor, alebo 

b) je v čase vypísania témy zodpovedným riešiteľom aspoň jedného realizovaného alebo 

prideleného grantového projektu, alebo 

c) vykonáva činnosť hodnú osobitného zreteľa. 

 
 
 
 

Čl.3 
Kritériá pre hodnotenie plnenia ukazovateľov tvorivej  činnosti študentov 

študijných programov 3. stupňa 

 
4  Prvý rokom obdobia 3 rokov je rok prijatia dotácie alebo jej časti.  



 

 

(1) Minimálne požiadavky tvorivej činnosti študentov študijných programov 3. stupňa (ďalej 

doktorandov) určuje platný Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, 

Farmaceutickej fakulty. 

(2) Pre potreby hodnotenia kvality sa úroveň excelentnosti tvorivej činnosti doktoranda 

v oblasti vedy a výskumu určuje podľa nasledovných kritérií: 

a) za obdobie ostatných dvoch kalendárnych rokov publikoval aspoň dva články vo vedeckých 

časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A-, na ktorých je uvedený ako prvý autor, alebo 

b) za obdobie ostatných štyroch kalendárnych rokov publikoval aspoň štyri články vo 

vedeckých časopisoch kategórií A+ alebo A alebo A- ako spoluautor. 

 
(3) Hodnotenie úrovne excelentnosti podľa Čl. 3 ods. 2 za daný kalendárny rok vykonáva Rada 

pre kvalitu FaF UK. Schválený zoznam excelentných doktorandov na FaF UK a jej súčastiach  

je zverejnený na webovom sídle fakulty spravidla vždy k 1.marcu nasledujúceho roka. 

 
Čl.4 

Kritériá pre hodnotenie plnenia ukazovateľov tvorivej  činnosti katedier 

 
(1) Minimálnou požiadavkou tvorivej činnosti katedry v oblasti vedy a výskumu, ktorá 

nevykonáva činnosti hodné osobitného zreteľa, je priemerný počet publikácií A+, A a A- na 

jedného tvorivého zamestnanca katedry počas obdobia jedného roka najmenej 0,40, pričom 

zásady výpočtu priemerného počtu publikácií sú nasledovné: 

a) počítajú sa výlučne publikácie doktorandov a zamestnancov na ustanovený týždenný 

pracovný čas, na ktorých je uvedené pracovisko FaF UK, a ktoré sú evidované v príslušnom 

registri evidencie publikačnej činnosti, 

b) tvoriví zamestnanci sa počítajú vždy za rovnaké obdobie, za aké sa vykazujú publikácie, 

a výlučne tí, ktorí sú zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas k 31. decembru 

daného kalendárneho roka, 

c) do počtu tvorivých zamestnancov sa nezapočítavajú osoby na rodičovskej dovolenke, a to až 

do obdobia dvoch rokov od nástupu do práce po ukončení rodičovskej dovolenky, 

d) priemerný počet publikácií sa pri výpočte zaokrúhli na dve desatinné miesta. 

 
(2) Pre potreby hodnotenia kvality na  FaF UK sa úroveň excelentnosti tvorivej činnosti katedier 

FaF UK v oblasti vedy a výskumu určuje podľa nasledovných kritérií: 

a) priemerný ročný počet publikácií A+, A a A- na jedného tvorivého zamestnanca katedry je 

počas obdobia troch rokov najmenej 0,75, alebo 

b) priemerný ročný počet publikácií A+ na jedného tvorivého zamestnanca katedry je počas 

obdobia troch rokov najmenej 0,50, alebo 

c) aspoň jeden akademický pracovník katedry realizuje zahraničný vedecko-výskumný 

grantový projekt a s ním súvisiace súhrnné dotácie finančných prostriedkov aspoň vo výške 

10.000,- Eur prijala FaF UK na účet v období ostatných troch kalendárnych rokov, alebo 

d) aspoň jednému akademickému pracovníkovi katedry bol udelený patent v období ostatných 

troch kalendárnych rokov. 

 



 

 

(3) Hodnotenie úrovne excelentnosti podľa Čl. 4 ods. 2 za daný kalendárny rok vykonáva Rada 

pre kvalitu FaF UK. Schválený zoznam excelentných katedier v oblasti vedy a výskumu na 

FaF UK a jej súčastiach je zverejnený na webovom sídle fakulty spravidla vždy k 1.marcu 

nasledujúceho roka. 

 
Čl.5 

Záverečné ustanovenia 

Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade UK a účinnosť dňa 
1. septembra 2022. 
 
 
 
V Bratislave, 22. marca 2022. 

 
 
 
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH 
       dekan FaF UK  
        predseda Vedeckej rady FaF UK 


