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Na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (ďalej len „FTVŠ
UK“), schválila Vedecká rada FTVŠ UK v súlade s § 30, ods. 1, písm. e) a písm. h), Zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách, na svojom zasadaní dňa 28. 4. 2022 vnútorný predpis č.
4/2022, Habilitačné a inauguračné konanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte
telesnej výchovy a športu (ďalej len „vnútorný predpis“) ktorého prvú časť v súlade s §12, ods.
1, písm. e), písm. h) a písm. i), Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, schválila Vedecká
rada Univerzity Komenského v Bratislave.
Úvodné ustanovenie
Tento vnútorný predpis v sebe zahŕňa problematiku habilitačného a inauguračného konania na
FTVŠ UK v Bratislave nasledovne:
1. V prvej časti sú kritériá Vedeckej rady FTVŠ UK pre habilitáciu docentov a menovanie
profesorov.
2. V druhej časti je postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent alebo profesor1.
3. V tretej časti sú všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov
a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov.
PRVÁ ČASŤ
Kritériá Vedeckej rady FTVŠ UK pre habilitáciu docentov a menovanie profesorov
Čl. 1
(1) Tieto kritériá sú vypracované v súlade s:
a) Vnútorným predpisom č. 24/2021 schváleným Vedeckou radou Univerzity
Komenského v Bratislave, Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na
Univerzite Komenského v Bratislave.
Čl. 2
Kritériá na udelenie titulu docent – pedagogická činnosť
(1) Uchádzač o titul docent musí splniť nasledujúce kritériá v oblasti pedagogickej činnosti:
a) kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné
konanie,
b) vedenie obhájených záverečných prác študentov,2
c) tvorba študijných materiálov,
d) odborné práce pedagogicko-metodického charakteru.
(2) Minimálne požiadavky na udelenie titulu docent v pedagogickej činnosti:
a) tri (3) roky kontinuálnej vzdelávacej činnosti na vysokej škole od získania
vysokoškolského vzdelania III. stupňa v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia
alebo v príbuznom študijnom odbore, v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného
týždenného pracovného času (vrátane pedagogického pôsobenia v zahraničí),
b) vedenie desiatich (10) obhájených záverečných prác študentov,
c) autorstvo učebných textov so súhrnným autorským podielom šesť (6) autorských hárkov
(autorstvo učebných textov možno v rovnakom rozsahu nahradiť výstupmi tvorivej
Vyhláška č. 246/2019 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
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Čl. 2, ods. 2, 3, 4 Vnútorného predpisu č. 7/2018, Smernica rektora UK v Bratislave, Úplné znenie vnútorného
predpisu č. 12/2013, Smernice rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác,
rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
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činnosti na úrovni minimálne A-3, ktoré sa preukázateľne používajú pri výkone
pedagogickej činnosti uchádzača o získanie titulu docent, pričom tieto publikačné
výstupy nemožno zároveň použiť na preukazovanie plnenia kritérií daného uchádzača
o získanie titulu docent v oblasti vedeckých prác alebo výstupov4),
d) publikovanie desiatich (10) odborných prác pedagogicko-metodického charakteru.
Čl. 3
Kritériá na udelenie titulu docent – vedecká produktivita
(1) Uchádzač o titul docent musí splniť nasledujúce kritériá v oblasti vedeckej produktivity:
a) práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na úrovni národných a medzinárodných
grantových agentúr,
b) publikovanie pôvodných vedeckých prác,
c) preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú
tvorbu.
(2) Minimálne požiadavky na udelenie titulu docent v oblasti vedeckej produktivity:
a) úspešne ukončené dva (2) výskumné projekty, z toho v jednom (1) pôsobil uchádzač
ako vedúci, resp. zástupca vedúceho projektu,
b) publikovanie jednej (1) vedeckej monografie,
c) publikovanie dvadsiatich (20) vedeckých prác spolu, z toho minimálne päť (5)
vedeckých prác uverejnených v zahraničí a z toho minimálne jedna (1) vedecká práca
evidovaná databázami WoS alebo SCOPUS, kde musí byť uchádzač prvý alebo
korešpondenčný autor,
d) tridsať (30) citácií a ohlasov spolu, z toho minimálne desať (10) zahraničných citácií
a z toho minimálne tri (3) citácie evidované v databázach WoS alebo SCOPUS.
(3) Publikácie nižšej kategórie možno nahradiť z nadpočtu publikácií vyššej kategórie (napr.
odbornú prácu pedagogicko-metodického charakteru možno nahradiť vedeckou prácou).
Čl. 4
Kritériá na udelenie titulu profesor – pedagogická činnosť
(1) Uchádzač o titul profesor musí splniť nasledujúce kritériá v oblasti pedagogickej činnosti:
a) kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul
profesor,
b) vedenie obhájených záverečných prác študentov,5
c) školiteľstvo doktorandov,
d) tvorba študijných materiálov.
(2) Minimálne požiadavky na udelenie titulu profesor v pedagogickej činnosti:
a) tri (3) roky kontinuálnej vzdelávacej činnosti na vysokej škole od udelenia titulu docent
v predmetoch zo študijného odboru, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť titul profesor,
alebo z príbuzného študijného odboru, v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného
týždenného pracovného času (vrátane pedagogického pôsobenia v zahraničí),
b) vedenie dvadsiatich (20) obhájených záverečných prác študentov,
c) školiteľstvo jedného (1) ukončeného doktoranda v danom alebo v príbuznom študijnom
odbore a jedného (1) doktoranda po dizertačnej skúške v danom študijnom odbore,
Úroveň výstupov tvorivej činnosti podľa kategorizácie schválenej na zasadaní Vedeckej rady FTVŠ UK dňa
18.02.2021 je v prílohe 1 tohto vnútorného predpisu.
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Čl. 3, ods. 1, písm. b), Vnútorný predpis č. 24/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského
v Bratislave, Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave.
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predpisu č. 12/2013, Smernice rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác,
rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave
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d) publikovanie jednej (1) vysokoškolskej učebnice alebo autorstvo učebných textov so
súhrnným autorským podielom deväť (9) autorských hárkov (autorstvo jednej (1)
vysokoškolskej učebnice alebo učebných textov možno v rovnakom rozsahu nahradiť
výstupmi tvorivej činnosti na úrovni minimálne A-6, ktoré sa preukázateľne používajú
pri výkone pedagogickej činnosti uchádzača o získanie titulu profesor, pričom tieto
publikačné výstupy nemožno zároveň použiť na preukazovanie plnenia kritérií daného
uchádzača o získanie titulu profesor v oblasti vedeckých prác alebo výstupov7)
Čl. 5
Kritériá na udelenie titulu profesor – vedecká produktivita
(1) Uchádzač o titul profesor musí splniť nasledujúce kritériá v oblasti vedeckej produktivity:
a) práca vo výskumných alebo umeleckých tímoch na úrovni národných
a medzinárodných grantových agentúr,
b) publikovanie pôvodných vedeckých prác,
c) preukázateľné citácie a ohlasy na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú
tvorbu.
(2) Minimálne požiadavky na udelenie titulu profesor v oblasti vedeckej produktivity:
a) úspešne ukončené štyri (4) výskumné projekty, z toho dva (2) ako vedúci,
b) publikovanie dvoch (2) vedeckých monografií,
e) publikovanie tridsiatich piatich (35) vedeckých prác spolu, z toho minimálne desať (10)
vedeckých prác uverejnených v zahraničí a z toho minimálne tri (3) vedecké práce
evidované databázami WoS alebo SCOPUS alebo CC s IF ≥ 0,10, kde musí byť
uchádzač v dvoch (2) z nich prvý alebo korešpondenčný autor,
c) šesťdesiat (60) citácií a ohlasov spolu, z toho minimálne dvadsať (20) zahraničných
citácií a z toho minimálne päť (5) citácií evidovaných v databázach WoS alebo
SCOPUS.
Čl. 6
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzača o udelenie titulu profesor
(1) Na splnenie minimálneho kritéria medzinárodnej akceptácie uchádzača sa vyžaduje
predloženie aspoň troch odporúčacích písomných referencií od popredných zahraničných
odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v
referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii
profesora v medzinárodnom meradle.8
(2) Maximálne jedna odporúčacia písomná referencia podľa odseku 1 môže byť nahradená
dokázateľným trénerským úspechom na nasledovných vrcholných športových podujatiach:
a) medailové umiestnenie na majstrovstvách Európy v olympijských športoch
v juniorských alebo seniorských kategóriách,
b) medailové umiestnenie na majstrovstvách sveta v olympijských športoch v juniorských
alebo seniorských kategóriách,
c) medailové umiestnenie na hrách olympiády,
d) medailové umiestnenie na zimných olympijských hrách,
e) medailové umiestnenie na paralympijských hrách,
f) medailové umiestnenie na zimných paralympijských hrách.
Úroveň výstupov tvorivej činnosti podľa kategorizácie schválenej na zasadaní Vedeckej rady FTVŠ UK dňa
18.02.2021 je v prílohe 1 tohto vnútorného predpisu.
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Čl. 3, ods. 1, písm. b), Vnútorný predpis č. 24/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského
v Bratislave, Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave.
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Čl. 7, Vnútorný predpis č. 24/2021 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Rámcové
kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave.
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(3) Ostatné písomné referencie podľa odseku 1 môžu byť nahradené publikovaním ďalších
vedeckých prác (nad minimum 3) indexovaných v databázach WoS alebo Scopus a súbežne
citovaných databázami WoS alebo Scopus v ekvivalencii 3 vedecké práce nahrádzajú jeden
posudok.
Čl. 7
(1) V prípade uchádzačov o udelenie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického
titulu docent alebo profesor, ktorí sú z externého prostredia (t. j. mimo FTVŠ UK a UK),
a ktorí spĺňajú kritériá v prvej časti tohto vnútorného predpisu, môže FTVŠ UK požadovať
finančnú úhradu všetkých nákladov spojených s procesom habilitácie a inaugurácie, ktoré
jej vznikli.

DRUHÁ ČASŤ
Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent alebo profesor
(1) Postup získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent
alebo profesor upravuje Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 9, ako aj príslušné ustanovenia
platného rokovacieho poriadku Vedeckej rady FTVŠ UK10.

Postup získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent alebo profesor
vychádza z ustanovení Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019
Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
10
Rokovací poriadok Vedeckej rady FTVŠ UK účinný od 27. februára 2017.
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TRETIA ČASŤ
Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
a docentov na FTVŠ UK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Čl. 1
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK
Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie profesora je:11
a) vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul profesor v študijnom
odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore,
b) vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent v prípade, keď
uchádzač spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou FTVŠ UK a Vedeckou
radou UK na vymenovanie za profesora. Uchádzač musí do troch rokov od nástupu do
funkcie profesora podať žiadosť o vymenovanie za profesora.
Kvalifikačný predpoklad na vykonávanie funkcie docenta je:12
a) vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore na
ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore,
b) akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor, v skratke PhD., ktorá sa uvádza za
menom) alebo „doktor umenia“ (artis doctor, v skratke ArtD., ktorá sa uvádza za
menom)13 v prípade, keď uchádzač spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou radou
FTVŠ UK a Vedeckou radou UK na habilitáciu za docenta. Uchádzač musí do troch
rokov od nástupu do funkcie docenta podať žiadosť o udelenie vedecko-pedagogického
alebo umelecko-pedagogického titulu docent.
V prípade prvého výberového konania na obsadzovanie funkcie profesora alebo docenta
slúži ako podmienka splnenie minimálnych kritérií pre habilitačné, resp. inauguračné
konanie, ktoré sú v súlade s kritériami schválenými Vedeckou radou FTVŠ UK a Vedeckou
radou UK.
Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa
aktuálne platných zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK.14
Výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a docentov vypisuje dekan FTVŠ UK
a o tejto skutočnosti informuje rektora UK v Bratislave.

Čl. 2
Konkrétne kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK
(1) Uchádzač o funkciu profesora alebo docenta musí spĺňať všetky podmienky uvedené v čl.
1.
(2) Pri ďalšom výberovom konaní na funkciu profesor, môže funkčné miesto profesora obsadiť
ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor,
ktorý od ostatného výberového konania (po uplynutí funkčného obdobia) spĺňa nasledovné
kritériá:
a) vyškolil alebo školí minimálne jedného (1) doktoranda v akreditovanom študijnom
programe doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ,
§ 75, ods. 4, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 75, ods. 4, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13
§ 54, ods. 15, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Vnútorný predpis č. 14/2014 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Zásady
výberového konania na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského
v Bratislave.
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b) je autor alebo spoluautor minimálne dvoch (2) výstupov tvorivých činností vo
vedeckých časopisoch (konkrétne kategórie ADC, ADD, ADM, alebo ADN) s afinitou
k odboru vied o športe, každý s IF, SJR, SNIP alebo CiteScore ≥ 0,1, kde musí byť
uchádzač prvý alebo korešpondenčný autor,
c) je autor jednej (1) vedeckej monografie,
d) preukáže kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú 20%-ným nárastom plnenia
minimálnych požiadaviek publikačnej činnosti,
e) preukáže 20%-ný nárast plnenia minimálnych požiadaviek citačných ohlasov,
f) preukáže kontinuálnu pedagogickú činnosť minimálne tri (3) roky v študijných
programoch, ktoré sú akreditované na FTVŠ UK,
g) v databáze publikačnej činnosti má také výstupy tvorivej činnosti, ktoré spĺňajú
podmienky na zaradenie piatich výstupov tvorivej činnosti, z toho dvoch za posledných
šesť rokov (posledných šesť rokov sú roky ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa
uskutočňuje výberové konanie) do kategórie A+, podľa postupu pri stanovovaní
celkového profilu kvality pre oblasť posudzovania zo strany Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo,15(úrovne výstupov tvorivej činnosti sú v prílohe 1 tohto
vnútorného predpisu; postup pri stanovovaní celkového profilu kvality pre oblasť
posudzovania je v prílohe 2 tohto vnútorného predpisu),
h) je v čase výberového konania, alebo bol v uplynulých piatich rokoch zapojený do
riešenia minimálne jedného (1) projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou
grantovou agentúrou.
(3) Pri ďalšom výberovom konaní na funkciu docent, môže funkčné miesto docenta obsadiť
ten uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent,
ktorý od ostatného výberového konania (po uplynutí funkčného obdobia) spĺňa nasledovné
kritériá:
a) je autor alebo spoluautor minimálne jedného (1) výstupu tvorivej činnosti vo
vedeckých časopisoch (konkrétne kategórie ADC, ADD, ADM, alebo ADN) s afinitou
k odboru vied o športe, každý s IF, SJR, SNIP alebo CiteScore ≥ 0,1, kde musí byť
uchádzač prvý alebo korešpondenčný autor,
b) je autor jednej (1) vedeckej monografie,
c) preukáže kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú 20%-ným nárastom plnenia
minimálnych požiadaviek publikačnej činnosti,
d) preukáže 20%-ný nárast plnenia minimálnych požiadaviek citačných ohlasov,
e) preukáže kontinuálnu pedagogickú činnosť̌ minimálne tri (3) roky v študijných
programoch akreditovaných na FTVŠ UK,
f) v databáze publikačnej činnosti má také výstupy tvorivej činnosti, ktoré spĺňajú
podmienky na zaradenie piatich výstupov tvorivej činnosti, z toho dvoch za posledných
šesť rokov (posledných šesť rokov sú roky ktoré predchádzajú roku, v ktorom sa
uskutočňuje výberové konanie) do kategórie A, podľa postupu pri stanovovaní
celkového profilu kvality pre oblasť posudzovania zo strany Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo,16 (úrovne výstupov tvorivej činnosti sú v prílohe 1 tohto
vnútorného predpisu, postup pri stanovovaní celkového profilu kvality pre oblasť
posudzovania je v prílohe 2 tohto vnútorného predpisu),
g) je v čase výberového konania, alebo bol v uplynulých piatich rokoch zapojený do
riešenia minimálne jedného (1) projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou
grantovou agentúrou.
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Záverečné ustanovenie
(1) Všetky:
a) žiadosti o habilitáciu docentov a menovanie profesorov,
b) postupy získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent alebo profesor,
c) výberové konania na obsadenie funkcií docentov a profesorov na FTVŠ UK,
prebiehajú v zmysle pôvodných predpisov do nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného
predpisu.
(2) Prvá časť tohto vnútorného predpisu je platná od 16. 6. 2022 a účinná od 1. 9. 2022.
(3) Druhá časť tohto vnútorného predpisu je platná od 28. 4. 2022 a účinná od 1. 9. 2022.
(4) Tretia časť tohto vnútorného predpisu je platná od 28. 4. 2022 a účinná od 1. 9. 2022.
(5) Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušujú:
a) Kritéria VR pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov, účinné od 1. apríla
2014 – nadobudnutím účinnosti prvej časti tohto vnútorného predpisu.
b) Vnútorný predpis č. 3/2013 schválený Vedeckou radou FTVŠ UK, Zásady
habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora
na FTVŠ UK – nadobudnutím účinnosti druhej časti tohto vnútorného predpisu
c) Vnútorný predpis č. 1/2018, Smernica dekana FTVŠ UK, Všeobecné kritériá na
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie
funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK v Bratislave – nadobudnutím účinnosti
tretej časti tohto vnútorného predpisu

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
predseda Vedeckej rady UK

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
predseda Vedeckej rady FTVŠ UK

Príloha 1
Úroveň výstupov tvorivej činnosti podľa kategorizácie schválenej na zasadaní Vedeckej rady
FTVŠ UK dňa 18.02.2021:
- A+ (špičková medzinárodná úroveň)
WOS Q1, Q2, Q3, monografia vydaná v zahraničných renomovaných vydavateľstvách;
- A (významná medzinárodná úroveň)
WOS Q4, ostatné WOS, monografia vydaná v ostatných zahraničných vydavateľstvách;
- A- (medzinárodne uznávaná úroveň)
SCOPUS, kapitola v monografii vydaná v zahraničnom vydavateľstve, iná publikácia,
ktorá má 10 a viac citácií vo WOS alebo SCOPUS;
- B (národne uznávaná úroveň)
monografie v domácich vydavateľstvách, kapitoly v monografiách v domácich
vydavateľstvách);
- C (úroveň nedosahujúca štandard národné uznávanej úrovne):
FTVŠ UK nemá v úmysle napĺňať.17
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Príloha 2
Postup pri stanovovaní celkového profilu kvality pre oblasť posudzovania
1. Hodnotiaci profil výstupov sa vytvorí výpočtom percentuálneho podielu výstupov,
ktoré sú priradené jednotlivým úrovniam kvality, pričom každý výstup prispieva
rovnakým dielom. Hodnoty percentuálnych podielov sa zaokrúhlia na celé číslo. Ako
ilustračný príklad možno uviesť podiely: A+ (20 %), A (36 %), A- (32 %), B (12 %), C
(0 %).
2. Celkové skóre sa vypočíta tak, že sa jednotlivým úrovniam A+ až C postupne priradia
váhy od 5 po 1. Výsledné skóre úrovne tvorivej činnosti pre oblasť posudzovania sa
vypočíta podľa príkladu nasledovne: (20 x 5 + 36 x 4 + 32 x 3 + 12 x 2 + 0 x 1)/100 =
3,64.
3. Spodné hraničné hodnoty hodnotenia na zaradenie do kategórií úrovne tvorivej činnosti
sú nasledovné:
a) špičková medzinárodná kvalita
A+: 4,20
b) významná medzinárodná kvalita
A: 3,20
c) medzinárodne uznávaná kvalita
A-: 2,50
d) národne uznávaná kvalita
B: 1,50
e) nedostatočná kvalita
C: menej ako 1,50.18
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