
 
         

V Žiline 15. apríla  2019 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
z hlasovania členov Vedeckej rady Fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline 

korešpondenčnou formou  per rollam 
 
 

 
v súlade s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady FPEDAS časť V., ods. 12 – 16, boli dňa 26. 

marca 2019 elektronickou poštou zaslané všetkým členom vedeckej rady FPEDAS Návrhy na zmenu 
Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického titulu 
profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment a oblasť výskumu 22. dopravné služby. 

 
 
Uvedené zmeny sa týkajú nižšie uvedených kritérií: 

- pre Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment sa navrhuje 
zmeniť iba požiadavka C.2: 

 
pôvodný stav: 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných 
publikáciách 

15 30 

      C.2 Citácie evidované v medzinárodných 
databázach WOS, SCOPUS a pod. 

2 4 

 
navrhovaný stav: 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných 
publikáciách 

15 30 

       C.2 Citácie evidované v medzinárodných 
databázach WOS, SCOPUS a pod. 

5 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- pre Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 22. dopravné služby sa navrhuje zmena 
požiadaviek B.2.1 a C.2 a dopĺňa sa nová požiadavka B.2.2.: 

 
pôvodný stav: 

  B.2.1     z výstupov B.2: 

- publikované vedecké práce (v časopisoch) evidované 
v databázach WOS, SCOPUS a CC               s IF ≥ 0,39  

- vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 
zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej 
profesijnej databáze, resp. v databázach WOS, Thomson 
Reuters, COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

- knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

- vedecká publikácia z projektu medzinárodného 
významu riešeného v rámci rámcového programu EÚ, 
programu CENTRAL EUROPE alebo v rámci pôsobnosti 
odvetvových organizácií európskeho alebo svetového 
významu (CEN, EUROCONTROL, ESA, ACARE, 
CleanSky, CLECAT, IRU a pod.), 

- inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

- medzinárodné štandardy, normy, metodické pokyny 
v danej oblasti výskumu.  

1 3 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 15 30 

       C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach WOS, 
SCOPUS a pod. 

1 3 

 
 
navrhovaný stav: 

  B.2.1     z výstupov B.2: 

- publikované vedecké práce (v časopisoch) 
evidované v databázach WOS, SCOPUS 
a CC               s IF ≥ 0,39  

- vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 
zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej 
profesijnej databáze, resp. v databázach WOS, 
Thomson Reuters, COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

- knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

- vedecká publikácia z projektu medzinárodného 
významu riešeného v rámci rámcového programu EÚ, 
programu CENTRAL EUROPE alebo v rámci 
pôsobnosti odvetvových organizácií európskeho alebo 
svetového významu (CEN, EUROCONTROL, ESA, 
ACARE, CleanSky, CLECAT, IRU a pod.), 

- inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

- medzinárodné štandardy, normy, metodické 
pokyny v danej oblasti výskumu.  

3 6 



B.2.2  z výstupov B.2.1: 

- publikovaný vedecký článok v časopise 
evidovanom v databáze WOS s IF≥ 0,25 IFM ako 
špičková medzinárodná kvalita  

1 2 

C OHLASY   

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 15 30 

       C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach WOS, 
SCOPUS a pod. 

5 10 

 

  

Hlasovanie prebiehalo od 26.03.2019 do 05.04.2019 korešpondenčnou formou per rollam.  

Hlasovanie o návrhu v oblasti výskumu 8. ekonómia a manažment VRF: 
počet členov VRF oprávnených hlasovať    24     
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo    20     
proti predloženému návrhu hlasovalo      2            
zdržal sa         2 
 
  
 Uznesenie: 

Návrh na zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-
pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment bol väčšinou hlasov 
schválený. 

 
Hlasovanie o návrhu v oblasti výskumu 22. dopravné služby VRF: 

počet členov VRF oprávnených hlasovať    24     
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo    19     
proti predloženému návrhu hlasovalo      2            
zdržal sa         3 
 

Uznesenie: 
Návrh na zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 22. dopravné služby bol väčšinou hlasov schválený. 
 
 
 
 
 
Na základe pripomienok prof. Ing. Andreja Nováka, PhD. a prof. Ing. Radovana Madleňáka, PhD.  

bol v súlade s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady FPEDAS časť V., ods. 12 – 16, dňa 9. apríla 2019 
elektronickou poštou zaslaný všetkým členom vedeckej rady FPEDAS Návrh o odsúhlasenie 
doplňujúceho upraveného znenia návrhu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na 
získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 22. dopravné služby v časti výstupov 
B.2.2. 

 
 

B.2.2 z výstupov B.2.1: - publikovaný vedecký článok v časopise evidovanom v databáze SCOPUS 
SNIP ≥ 0,39 alebo WOS  s IF5y ≥ 0,39   ako špičková medzinárodná kvalita.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



pôvodný stav po prvom hlasovaní :  
  

  B.2.1     z výstupov B.2: 
-            publikované vedecké práce (v časopisoch) evidované 

v databázach WOS, SCOPUS a CC s IF ≥ 0,39  
-            vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 

zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej profesijnej 
databáze, resp. v databázach WOS, Thomson Reuters, 
COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

-            knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

-            vedecká publikácia z projektu medzinárodného významu 
riešeného v rámci rámcového programu EÚ, programu 
CENTRAL EUROPE alebo v rámci pôsobnosti odvetvových 
organizácií európskeho alebo svetového významu (CEN, 
EUROCONTROL, ESA, ACARE, CleanSky, CLECAT, IRU 
a pod.), 

-            inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

-            medzinárodné štandardy, normy, metodické pokyny 
v danej oblasti výskumu. 

3 6 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 
-            publikovaný vedecký článok v časopise evidovanom 

v databáze WOS s IF≥ 0,25 IFM ako špičková medzinárodná 
kvalita  

1 2 

C OHLASY     

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 15 30 

       C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 
WOS, SCOPUS a pod. 

5 10 

  
navrhovaný stav na odsúhlasenie po doplnení bodu B.2.2.: 
        

  B.2.1     z výstupov B.2: 
-            publikované vedecké práce (v časopisoch) evidované 

v databázach WOS, SCOPUS a CC s IF ≥ 0,39  
-            vedecká publikácia zásadného významu vydaná v 

zborníkoch, ktoré sú evidované v  medzinárodnej 
profesijnej databáze, resp. v databázach WOS, Thomson 
Reuters, COPERNICUS, SCOPUS, CCC, 

-            knižná publikácia vydaná v svetovom jazyku vo 
významnom zahraničnom vydavateľstve (INTECH, 
ELSEVIER, SPRINGERLINK, JOHN WILEY a pod.), 

-            vedecká publikácia z projektu medzinárodného 
významu riešeného v rámci rámcového programu EÚ, 
programu CENTRAL EUROPE alebo v rámci pôsobnosti 
odvetvových organizácií európskeho alebo svetového 
významu (CEN, EUROCONTROL, ESA, ACARE, 
CleanSky, CLECAT, IRU a pod.), 

-            inžinierske dielo alebo metodika medzinárodného 
významu s priamym využitím v praxi, 

-            medzinárodné štandardy, normy, metodické pokyny 
v danej oblasti výskumu. 

3 6 

B.2.2  z výstupov B.2.1: 
-            publikovaný vedecký článok v časopise evidovanom 

v databáze SCOPUS SNIP ≥ 0,39 alebo WOS  s IF5y ≥ 
0,39  ako špičková medzinárodná kvalita  

1 2 



C OHLASY     

  C.1 Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 15 30 

       C.2 Citácie evidované v medzinárodných databázach 
WOS, SCOPUS a pod. 

5 10 

  

Hlasovanie prebiehalo od 9.04.2019 do 12.04.2019 korešpondenčnou formou per rollam.  

Hlasovanie o Návrhu na doplnenie upraveného znenia návrhu v oblasti výskumu 22. dopravné 
služby VRF: 
počet členov VRF oprávnených hlasovať    24     
za schválenie predloženého návrhu hlasovalo    20     
proti predloženému návrhu hlasovalo      2            
zdržal sa         2 
 

Uznesenie: 
Návrh na doplnenie upraveného znenia Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

a na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor pre oblasť výskumu 22. dopravné služby bol 
väčšinou hlasov schválený. 

 
 

Tento dokument bude predložený Vedeckej rade Žilinskej univerzity v Žiline ako Návrhy na 
zmenu Kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a na získanie vedecko-pedagogického 
titulu profesor pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment a oblasť výskumu 22. dopravné služby za 
účelom ďalšieho schvaľovania. 
 

 
 

           prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 
      predseda VR FPEDAS 
 
 
 
 
 
 

 


