
Dodatok č. 3 
k Internej smernici číslo 4/2014 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor  

v rámci habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za profesorov  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

 

V zmysle § 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 (ďalej len „zákon“), ako aj 

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 (ďalej  len  „vyhláška“), po schválení Vedeckou radou Ekonomickej 

univerzity v Bratislave 

v y d á v a m  

tento Dodatok č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014: 

I. Ruší sa znenie Prílohy číslo 5 k Internej smernici číslo 4/2014.  

II. Prijíma sa znenie novej prílohy číslo 5 k internej smernici číslo 4/2014, ktoré 

je súčasťou tohto dodatku. 

III. V Čl. 3 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa text: „alebo časopisov evidovaných v rámci 

ERIH (European Research Index for the Humanities Announcement)“.  

IV. V Čl. 3 ods. 4 písm. b) sa za text vkladá „resp. vedeckými prácami podľa ods. 

a)“. 

V. Ostatné body Internej smernice číslo 4/2014 zostávajú nezmenené. 

VI. Dodatok č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014 schválila Vedecká rada EU 

v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 6.12.2021. 

VII. Dodatok č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014 nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom jeho schválenia vo Vedeckej rade EU v Bratislave s výnimkou pre 

kritérium č. 7 „Príspevok k internacionalizácii vzdelávania a vedeckej činnosti 

(spolu)“ Prílohy č. 5. 

VIII. Kritérium č. 7 Prílohy č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúcim dňom 

po uplynutí troch rokov od dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti Dodatku č. 

3 k Internej smernici číslo 4/2014.  

IX. Habilitačné konania a vymenúvacie konania za profesorov, ktoré začali 

a neboli ukončené pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto 

Dodatku č. 3 k Internej smernici číslo 4/2014, sa riadia Internou smernicou 

4/2014 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 platnou a účinnou od 8.februára 

2021. 

 

V Bratislave, 6.12.2021 

                                                                            prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

                                                                                     rektor EU v Bratislave 



Príloha č. 5 

Kritériá na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave 

 
Kritériá 

Navrhované  

kritériá 
Poznámky 

doc. prof. 

1 Pedagogická činnosť    
1.1 Pedagogická prax v danom odbore (roky) 4 8  

 1.2 
Vysokoškolské učebnice (počet/AH)   

ACA, ACB 0 1/5 
 Možnosť substitúcie kategóriou 2.2 v počte   3 

výstupy. 

1.3 

Skriptá a učebné texty (počet/AH)  

BCI 1/3 2/6 
Možnosť substitúcie kategóriou 1.2., resp. 

kategóriou 2.2 v počte 1 výstup pre kategóriu 

docent a v počte 2 výstupy pre kategóriu profesor. 

1.4 Počet diplomantov, ktorí ukončili štúdium 10 20  

1.5 Garant predmetu 0 1  

1.6 Počet doktorandov, ktorí získali PhD., CSc., Dr. 0 2  

 Vedeckovýskumná a publikačná činnosť    

2 Publikačné výstupy kategórie A (spolu): 3 6  

2.1 

Vedecké monografie (počet/AH)  

AAA 
1/3 2/6 

Možnosť substitúcie ostatnými kategóriami A 

(t. j. 2.1.1 alebo 2.1.2 v rozsahu AH danom 

kategóriou 2.1 alebo kategóriou 2.2 v počte 3 

výstupy za 1 výstup kategórie 2.1). 

2.1.1 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

ABC 

- - 

 

2.1.2 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch  

a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách  

ABA 

- - 

 

2.2 

Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných 

časopisoch 

ADC, ADD 

Vedecké práce v domácich a zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 

ADM, ADN 

2 4 

U profesora sa vyžadujú min. 2 výstupy   

v kategóriách ADC, ADD, ADM a ADN   

s IF > 0,25. 

U docenta sa vyžaduje min. 1 výstup  

v kategóriách ADC, ADD, ADM a ADN   

s IF > 0,25.  
 

IF sa rozumie impakt faktor Journal Citation 

Reports spoločnosti Clarivate Analytics.   
 

V prípade, že v čase začatia habilitačného 

konania alebo inauguračného konania nie je 

známy IF, berie sa do úvahy posledný známy IF 

časopisu. 

 

 
3 Ďalšie vedecké a odborné publikačné výstupy (spolu): 17 29  

3.1 
Vedecké práce a iné knižné publikácie 

AAB, ABD , ABB, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED 

10 18 
 

Možnosť substitúcie kategóriou 2. 

 

3.2 

Odborné práce a iné knižné publikácie 

BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB,BDC,  
BDD, BDE, BDF, BDM, BDN, BEE, BEF, EAI, EAJ,  
EDI, EDJ, GHG 

7 11 
Možnosť substitúcie kategóriami 2 a 3.1. 

4 Príspevky publikované v zborníkoch (spolu): 10 20  

4.1  Zahraničné konferencie  

AFA, AFC 

5 10  

4.2 Domáce konferencie  

AFB, AFD 

5 10 
Možnosť substitúcie kategóriou 4.1. 

5 Citácie a ohlasy (spolu): 15 30  

5.1 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 
registrovaných v citačných indexoch Web of Science a 
SCOPUS  

kódy: 1,2 

 

 

 

éa v databáze SCOPUS 

5 10 

 



5.2 

Citácie v domácich a zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch 

kódy: 3, 4 

Recenzie v domácich a zahraničných publikáciách 

kódy: 5, 6 

10 20 
Možnosť substitúcie kategóriou 5.1. 

6 Ukončené grantové a iné výskumné úlohy (spolu): 4 7  

6.1 Zodpovedný riešiteľ (resp. koordinátor)* 1 3 
U docenta sa uznáva i zástupca 

zodpovedného riešiteľa, resp. vedúci 

pracovného balíka v medzinárodnom projekte.  

6.2 Spoluriešiteľ 3 4 Možnosť substitúcie kategóriou 6.1. 

7 Príspevok k internacionalizácii vzdelávania a vedeckej 

činnosti (spolu): 
1 2  

7.1 
Ukončený zahraničný pobyt (výskumný alebo pedagogický) 

v súvislom rozsahu minimálne 5 dní a v celkovom rozsahu (počet 

dní)** 

15 30  

 
* Projekty financované z interných grantových schém EU v Bratislave sa vylučujú.  

**  Pobyty za účelom účasti na medzinárodnom vedeckom podujatí sa vylučujú. 

Poznámka: Pracovným balíkom (Work Package) v medzinárodnom projekte sa chápe blok projektových úloh, ktorý vykonáva 

medzinárodný tím pod vedením EU v Bratislave.  

 

Kritériá doplnkové 

Požadované 

plnenie (áno/nie) Poznámky 
doc. 

min. 6 

prof. 

min. 12 

8  Činnosť pre rozvoj univerzity a spoločnosti    

8.1 Členstvo v programovej rade študijného programu    

 8.2 
Členstvo vo vedeckej rade fakulty EUBA, členstvo vo 

vedeckej rade EUBA 
   

8.3 Členstvo vo vedeckej rade fakulty, univerzity alebo  

výskumného ústavu mimo EUBA 
   

8.4 Členstvo v odborovej, resp. subodborovej komisii EUBA    

8.5 Členstvo v odborovej, resp. subodborovej komisii mimo 

EUBA 

   

8.6 Členstvo v celoštátnej profesijnej organizácii    

8.7 Členstvo v medzinárodnej profesijnej organizácii    

8.8 Členstvo v komisiách pre štátne skúšky, habilitačnej či 

inauguračnej komisii 
   

8.9 Prednášky na domácich vedeckých podujatiach    Mimo tých, z ktorých bol vydaný výstup 

registrovaný v CREPČ 

 8.10 
Prednášky na zahraničných vedeckých podujatiach   Mimo tých, z ktorých bol vydaný výstup 

registrovaný v CREPČ 
8.11 Členstvo v redakčnej rade časopisu    

8.12 Členstvo v programových alebo vedeckých výboroch 

medzinárodných vedeckých konferencií 

   

8.13 Posudzovateľ výskumných projektov z grantových agentúr    

8.14 Vedenie prác ŠVOČ, organizácia stáží a exkurzií pre 

študentov 

   

8.15 Verejne prístupné reporty pre vládu SR, EÚ či podnikovú 

prax, expertízne posudky v odbore 

   

8.16 Oponovanie dizertačných prác, habilitačných prác, 

inauguračných podkladov 

   

 8.17 
Recenzovanie učebníc, monografií, vedeckých textov, 

článkov v časopisoch, konferenčných príspevkov 

uverejnených v zborníkoch 

   

8.18 Účasť na riadení (katedry, fakulty, univerzity)    

8.19 Členstvo v akademickom senáte    

8.20 Členstvo v komisiách grantových schém (domácich alebo 

zahraničných) 

   

8.21 Výučba v cudzích jazykoch    

8.22 Ocenenia, uznania a ďalšie aktivity významné pre daný 

odbor  

   

 


