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VEDECKÁ RADA 
Bratislavskej vysokej školy práva 

 
Kritériá na habilitačné konanie na udelenie titulu docentov a vymenovacie konanie 

profesorov 
  
 

V súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválila 
Vedecká rada Bratislavskej vysokej školy práva tieto kritériá na habilitácie docentov 
a vymenovanie profesorov dňa  10. 12. 2008. 
 

Kritériá na habilitácie docentov 
 

Čl. 1 
Pedagogická prax 

 
1. Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov 
 

a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v 
zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) náplňou vyučovacej činnosti sú najmä prednášky, semináre, praktické 
cvičenia,  vedenie  diplomových  prác, konzultácie a tvorba študijnej 
literatúry v odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitácia, alebo v príbuznom 
odbore. 

 
2. Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov 
 

Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „docent“ musí preukázať naplnenie 
najmenej 50% normatívom BVŠP stanoveného času kontaktnej výučby odborného 
asistenta v trvaní najmenej 5 rokov.  
 
 

Čl. 2 
Dokladovanie vedeckej produktivity 

 
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo 
príbuznom odbore, v ktorom sa uchádza o habilitáciu. Hodnotí sa stav, aktuálny k 
dátumu podania žiadosti uchádzača o habilitáciu. 
  
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým: 

a) zoznamom publikácií a iných výstupov kategorizovaných podľa smernice 
rektora BVŠP v Bratislave o bibliografickej registrácii a vykazovaní  
publikačnej činnosti a ohlasov1.  Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už 
boli publikované, 

b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom 
a spoluriešiteľom. Požaduje sa participácia na riešení minimálne štyroch 
projektov, z toho jeden  externe financovaný projekt.  

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice rektora BVŠP v 
Bratislave o bibliografickej registrácii a vykazovaní  publikačnej činnosti 
a ohlasov1. 
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Čl. 3 

Publikačná činnosť 
    
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú: 
 
1.   Vedecké publikácie  

a) jedna knižne vydaná vedecká monografia2  v domácom alebo zahraničnom 
vydavateľstve. Každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť 
pôvodných vedeckých prác (článkov, statí). Druhá a každá ďalšia vedecká 
monografia môže byť nahradená kapitolami v monografiách, pričom za 
ekvivalent monografie sa pokladajú tri kapitoly3  v monografiách. Ak je 
vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, 
nevyžadujú sa ďalšie vedecké publikácie v zahraničí, 

b) desať pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných 
zborníkoch z vedeckých konferencií. Z toho najmenej jedna  publikácia 
v karentovanom časopise domácom, alebo zahraničnom  

2.  Pedagogické a odborné publikácie  
a) jedna vysokoškolská učebnica alebo učebný text v rozsahu monografie min 

3AH), alebo 
b) tri iné učebné texty (pre vysoké školy) v rozsahu 15 AH 
c) dvadsať odborných publikácií v časopisoch a  zborníkoch.  
 
Za odborné publikácie sa považujú aj heslá  v encyklopédiách a slovníkoch4, 
odborné a umelecké preklady a recenzie.  Učebný text (b), resp. prednáška v 
zahraničí (c) sú ekvivalentné odborným publikáciám (d). 
 

V prípade  vedeckých,  pedagogických  a  odborných knižných publikácií  s  
viacerými  autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. 
 
 Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže 
byť nahradené zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.  
 
 

Čl. 4 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

 
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je dvanásť (z toho 
minimálne dve zahraničné) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, 
pedagogických a odborných publikácií. 
 
 

Čl. 5  
Zahraničné aktivity 

 
Vedecká rada Fakulty môže zohľadniť výsledky vedecko-pedagogickej spolupráce 
uchádzača so zahraničnými pracoviskami. Osobitne sa zohľadňujú:  

a) výučba v cudzom jazyku na zahraničných univerzitných pracoviskách,  
b) významný podiel na organizovaní medzinárodných vedecko-výskumných a 

pedagogických podujatí, 
c) aktívna participácia na činnosti medzinárodných organizácií. 
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Kritériá na vymenovanie profesorov 
 

Čl. 6 
Pedagogická prax 

 
1.  Obsah vyučovacej činnosti uchádzačov 
 

a) uchádzač musí preukázať komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v 
zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) náplňou vyučovacej činnosti sú prednášky (celosemestrové alebo ucelené 
bloky), vedenie diplomových prác, školenie  doktorandov, skúšanie, tvorba 
študijnej literatúry, semináre, praktické cvičenia a konzultácie v odbore, v 
ktorom sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, alebo v príbuznom odbore. 

 
2.  Rozsah vyučovacej činnosti uchádzačov 
 
Uchádzač o vedecko-pedagogický titul „profesor“ musí preukázať naplnenie 
najmenej 50% normatívom BVŠP daného času kontaktnej výučby docenta  v trvaní 
najmenej 5 rokov po úspešnej habilitácii.   
 
 

Čl. 7 
Dokladovanie vedeckej produktivity 

 
Za rozhodujúce sa považujú výsledky (výstupy) uchádzača v danom alebo 
príbuznom odbore, v ktorom sa uchádza o vymenovanie za profesora. Hodnotí sa 
stav, aktuálny k dátumu podania žiadosti uchádzača o vymenúvacie konanie.  
 
Vedecká produktivita sa dokladuje predovšetkým: 

a) zoznamom publikácií kategorizovaných podľa smernice rektora BVŠP 
v Bratislave o bibliografickej registrácii a vykazovaní  publikačnej činnosti 
a ohlasov1.  Do úvahy sa berú len tie výstupy, ktoré už boli publikované. 

b) zoznamom vedeckých a vzdelávacích grantov, kde bol hlavným riešiteľom a 
spoluriešiteľom, vyžaduje sa minimálne účasť na riešení siedmych  
výskumných projektov , z toho dva externe financované projekty   

c) zoznamom ohlasov kategorizovaných podľa smernice rektora BVŠP v 
 Bratislave o bibliografickej registrácii a vykazovaní  publikačnej činnosti 
a ohlasov1. 

 
Nesplnenie požiadaviek v nižšej kategórii publikačnej činnosti a ohlasov môže byť 
nahradené zvýšeným splnením vo vyššej kategórii, ale nie naopak.  
 

Čl. 8 
Publikačná činnosť 

 
Minimálne požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti uchádzača sú: 
 
1.   Vedecké publikácie  

a) dve knižne vydané vedecké monografie2  v domácom alebo zahraničnom 
vydavateľstve. Každá ďalšia knižne vydaná vedecká monografia nahrádza päť 
pôvodných vedeckých prác (článkov, statí). Druhá a každá ďalšia vedecká 
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monografia môže byť nahradená kapitolami v monografiách, pričom za 
ekvivalent monografie sa pokladajú tri kapitoly3 v monografiách. Ak je 
vedecká monografia vydaná v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku, 
nahrádza päť vedeckých prác (článkov, statí) v zahraničí. 

b) osemnásť  pôvodných vedeckých publikácií v periodikách a recenzovaných 
zborníkoch. Z toho najmenej dve publikácie v karentovaných časopisoch 
zahraničných a domácich podľa odbornej profilácie uchádzača.  

 
2.  Pedagogické a odborné publikácie  

a) jedna vysokoškolská učebnica alebo učebné texty v rozsahu monografie (min 
5AH),   

b) päť iných učebných textov (pre vysoké školy) v rozsahu 20AH,  
c) tridsaťpäť publikovaných príspevkov v konferenčných zborníkoch a iných 

vedeckých publikáciách, v časopisoch a  zborníkoch. Za odborné publikácie 
sa považujú aj heslá  v encyklopédiách a slovníkoch, odborné a umelecké 
preklady a recenzie.   

 
Učebný text (b), resp. vyžiadaná prednáška v zahraničí (c) sú ekvivalentné 
odborným publikáciám (d). 
V prípade  vedeckých,  pedagogických  a  odborných knižných publikácií  s  
viacerými  autormi sa započítava skutočný podiel jednotlivých autorov v AH. 
 
 

Čl. 9 
Ohlasy na publikačnú činnosť 

 
Minimálna požiadavka na ohlasy publikačnej činnosti uchádzača je tridsať (z toho 
minimálne päť zahraničných) citácií alebo recenzií uchádzačových vedeckých, 
pedagogických a odborných publikácií. 
 

 
Čl. 10 

Vedecká škola uchádzačov o titul profesor 
 
Formovanie vedeckej školy uchádzača sa dokladuje  

a) úspešným ukončením štúdia najmenej dvoch doktorandov  a celkovým 
počtom školených doktorandov v čase podania žiadosti o vymenúvacie 
konanie, 

b) významnými medzinárodnými výsledkami v oblasti vedecko-výskumnej 
činnosti.  

  
 

Čl. 11 
Posúdenie medzinárodnej úrovne uchádzačov o titul profesor 

 
a) Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul „profesor“ sú 

podporné posudky najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo 
popredných odborníkov v danom odbore.  

b) Pre zahraničných posudzovateľov pripraví uchádzač vlastný výber aspoň 
piatich publikácií  v cudzom jazyku (podľa profilácie uchádzača). 

c) Zahraničných posudzovateľov (najmenej troch) oslovuje so žiadosťou o 
posúdenie rektor BVŠP na návrh dekana fakulty. 
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d) Ak uchádzač výrazne  prevyšuje požadovaný minimálny počet zahraničných 
ohlasov na publikačnú činnosť najmenej z troch krajín, nevyžadujú sa 
vyjadrenia zahraničných posudzovateľov.  

 
 

Čl. 12 
 

Záverečné ustanovenie 
 
Kritériá na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Fakulte sociálnych a 
ekonomických vied BVŠP boli prerokované vo Vedeckej rade FEP BVŠP 18. 4. 2008 
a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade Bratislavskej vysokej 
školy práva dňa  10. 12. 2008 
 

 

d. h. c. Prof. Ing. Ladislav Kabát, CSc. 

dekan 
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KRITÉRIÁ HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO KONANIA NA FEP BVŠP 
Schválené vo VR BVŠP 10. 12. 2008 

 

Konanie 
Kritérium 

habilitácia inaugurácia 

Poznámky 

I. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

 a 
Pedagogická prax (roky) 

5 5* 
*Po habilitácii 

b 
Vysokoškolské učebnice (počet/AH) 
ACA, ACB 

- 1/5  

c 
Skriptá a učebné texty (počet/AH) 
BCI 

3/15 5/20 
Substitúcia 
možná 

d Garantovanie predmetov - 2  
e Počet úspešne ukončených diplomantov 15 25  
f Počet doktorandov, ktorí získali PhD. (CSc.) - 2  

g Výučba – k normatívu FEP 50%-A 50%-B 
A-5 rokov, B-5r. 
po habilitácii 

II. VEDECKOVÝSKUMNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

a 
Vedecké monografie (počet/AH) 
AAA, AAB 

1/3 2/6 
Substitúcia 
možná 

b Pôvodné vedecké práce (spolu) 10 18  
 Z toho:    

 
-  vo vedeckých časopisoch karentovaných doma 
a v zahraničí 
ADC, ADD 

Min. 1 Min. 2  

 

-  vo vedeckých časopisoch nekarentovaných  
   doma a v zahraničí a vo vedeckých zborníkoch 
recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej 
monografie ABA, ABB, ADE, ADF, AEC, AED 

Min. 7 Min. 15 
Substitúcia 
možná 

c 
Príspevky publikované v konferenčných 
zborníkoch a iné vedecké a odborné práce  

20 35  

 Z toho:    

 
-  zahraničné konferencie 
AFA, AFC, BEC, BEE 

Min. 2 Min. 5  

 
-  domáce konferencie  
AFB, AFD, BED, BEF 

Min. 8 Min. 15 
Substitúcia 
možná 

 Ostatné, do kategórie II. c. spadajúce publikácie: 
odborné práce a iné knižné publikácie, práce v 
odborných. časopisoch, v nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch nekonferenčných 
ABC, ABD, ACC, ACD, BDC, BDD, BDE, BDF, 
AEE, AEF, BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK,  
   BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI, 
EAJ, EDI, GHG, GII 

Min 10 Min 15 
Substitúcia 
možná 

d Citácie a ohlasy (spolu) 12 30 
1 SCI = 2 
zahraničné 

 - z toho zahraničné Min. 2 Min. 5  

e 
Ukončené grantové a iné výskumné úlohy - 
ako riešiteľ  a spoluriešiteľ 

4 7  

 - z toho externé projekty Min. 1 Min. 2* *Po habilitácii 

f Posúdenie medzinárodnej úrovne  
*pozitívny 

ohlas  

*Minimálne  2 
zahraniční 
profesori 
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1 Vnútorný predpis BVŠP č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov 
(Smernica rektora BVŠP platná a účinná od 6.2.2008). Od 22.2.2008 je platný s dodatkom č.1, ktorý bol vydaný ako 
Vnútorný predpis BVŠP č.6/2008 
2 Za monografiu sa počíta knižná publikácia s rozsahom min. 3 AH. 
3 Rozsah kapitoly najmenej 1 AH 
4 Minimálny rozsah hesiel v jednej publikácii musí byť 1 AH. Počítajú sa iba autorizované heslá a každá publikácia 
sa počíta len raz. 
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