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Interná smernica číslo  4/2014 

 

Kritériá na získanie titulu docent / profesor v rámci habilitačných konaní 

a konaní na vymenúvanie 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 „zákona“), ako aj 

vyhlášky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „vyhlášky“) a vyhlášky MŠVVaŠ SR  

č. 457/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor 

 

     v y d á v a m 

 

nasledovnú internú smernicu určujúcu kritériá na získanie titulu docent alebo profesor v rámci 

habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“). 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia  

 

1 Vedecko-pedagogické tituly docent alebo profesor sa udeľujú len v študijných odboroch, 

ktoré možno na EU v Bratislave študovať na druhom stupni alebo na treťom stupni 

vysokoškolského štúdia, alebo v spojenom prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia 

podľa § 53 ods. 3 zákona. 

 

2 Základnou podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu docent je: 

a) vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (podľa § 54 ods. 1 zákona), 

b) vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania. 

 

3 Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore udelí rektor EU v Bratislave 

uchádzačovi, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky (podľa § 76 ods. 6 zákona): 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 

b) svojimi vedeckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore ucelené vedecké 

dielo, 

c) je v danom študijnom odbore v odborných kruhoch uznávanou vedeckou osobnosťou. 

 

4 Základnou podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor je 

predchádzajúce získanie titulu docent a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania  

za profesora. 

 

5 Návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor schváli Vedecká rada EU 

v Bratislave uchádzačovi, ktorý spĺňa tieto podmienky (podľa § 76 ods. 7 zákona): 

a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, 

b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy, alebo 

všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, 

objavy, vynálezy, 
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c) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce 

dosiahli aj medzinárodné uznanie. 

 

6 Splnenie podmienok posudzuje Vedecká rada EU v Bratislave, alebo vedecká rada 

príslušnej fakulty na základe posúdenia plnenia kritérií na získanie titulu docent a kritérií na 

získanie titulu profesor schválených podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona. Na žiadosť MŠVVaŠ 

SR sa po rozhodnutí vedeckej rady školy k splneniu týchto kritérií vyjadruje Akreditačná 

komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky. 

 

7 EU v Bratislave môže požadovať od uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent alebo profesor poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo 

vymenúvacím konaním za profesora. Výšku poplatku určuje platná interná smernica EU  

v Bratislave o určení výšky poplatku na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním 

a vymenúvacím konaním za profesora. 

 

Čl. 2 

Obsah a rozsah pedagogickej činnosti uchádzača  

o priznanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor 

 

1 Uchádzač o vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor musí preukázať pedagogické 

pôsobenie na EU v Bratislave, resp. inej vysokej škole v zmysle zákona a platných 

minimálnych kritérií určených Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády Slovenskej 

republiky, v danom akreditovanom študijnom odbore. 

 

2 Do obsahu pedagogickej činnosti uchádzača o udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent patrí najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol predmetu, vedenie seminárov 

a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania, hodnotenie študentov, vedenie 

a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov. 

 

3 Minimálnou podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu docent je  

vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej štyroch rokov od získania 

vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa štúdia. 

 

4 Do obsahu pedagogickej činnosti uchádzača o udelenie vedecko-pedagogického titulu 

profesor patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania 

na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba 

študijných materiálov. 

 

5  Minimálnou podmienkou pedagogickej činnosti uchádzača o získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej 

štyroch rokov od získania titulu docent v študijnom odbore, v ktorom sa má uchádzačovi 

udeliť titul profesor, alebo v príbuznom študijnom odbore. Do výkonu pedagogickej činnosti 

sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou, 

a to na pracovný čas v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času 

(vrátane zahraničia). 

 

6 Minimálnou podmienkou pre uchádzača na získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor je aj vedenie 2 doktorandov, ktorí získali titul PhD., CSc., alebo Dr. v danom alebo 

príbuznom študijnom odbore. 
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Čl. 3 

Rozsah vedeckej práce a vedeckej produktivity uchádzača o získanie  

vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor 

 

1 Uchádzač o vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor musí preukázať svoju 

vedeckú prácu a produktivitu na EU v Bratislave, resp. inej vysokej škole v zmysle zákona 

a platných minimálnych kritérií určených Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády 

Slovenskej republiky, v danom akreditovanom študijnom odbore. 

 

2 V oblasti vedy patrí medzi povinnosti uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu 

docent zúčastňovanie sa na výskumnej a vývojovej činnosti pracoviska a zverejňovanie jej 

výsledkov vo vedeckých a odborných publikáciách, ako aj ich prezentácia na vedeckých, 

odborných podujatiach a spolupráca pri organizovaní vedeckých podujatí, ako aj vedenie 

výskumného tímu. 

 

3 V oblasti vedy patrí medzi povinnosti uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu 

profesor výskumná a vývojová činnosť, zverejňovanie jej výsledkov vo vedeckých 

a odborných publikáciách a na vedeckých a odborných podujatiach medzinárodného 

významu, vedenie výskumných tímov a organizovanie vedeckých podujatí. 

 

4 Minimálnou podmienkou u uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor  

a docent je aj: 

a) publikovanie vedeckých prác alebo výstupov kategórie A
1
, musí ísť o publikácie 

podľa databáz Web of Science, alebo SCOPUS, alebo časopisov evidovaných v rámci  

ERIH (European Research Index for the Humanities Announcement), resp. musí ísť 

o iné publikácie (knihy) reprezentujúce najvýznamnejšie diela európskeho významu 

v danom odbore, 

b) publikovanie vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov, pričom skriptá 

a učebné texty je možné substituovať vysokoškolskými učebnicami, 

c) vykonávanie výskumnej a vývojovej činnosti a publikovanie jej výsledkov  

a dosiahnutie ohlasov v príslušnom odbore
1
. 

 

5 Ďalšie podmienky, resp. kritériá vedeckej práce pre uchádzačov o získanie vedecko-

pedagogického titulu docent a profesor sú uvedené v prílohe č. 5. 

 

6 Vedecká produktivita každého uchádzača o vedecko-pedagogický titul docent 

alebo profesor sa hodnotí predovšetkým na základe publikačných výstupov, ktoré musia byť 

v prípade habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov zaevidované  v 

akademickej knižnici v súlade s platnou internou smernicou o evidencii publikačnej činnosti. 

 

7 V rámci publikačnej činnosti uchádzačov o vedecko-pedagogický titul docent 

alebo profesor sa predkladá zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných 

prác a umeleckých prác, učebníc, učebných textov a ďalších publikačných výstupov vrátane 

ohlasov na ne podľa Vyhlášky č. 456/2012 MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti a o centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Zoznam musí byť 

                                                 
1
 Výstupy kategórie A sú zadefinované v súlade s „Kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti“, stanovených Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR, 

dostupné na: http://www.minedu.sk/data/files/2546.pdf  



 4 

podpísaný riaditeľom Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave, resp. riaditeľom 

príslušnej akademickej knižnice. 

 

8 Okrem zoznamu prehľadu publikačnej činnosti je potrebné, aby uchádzač o vedecko-

pedagogický titul docent alebo profesor predložil aj zoznam výskumných a vzdelávacích 

grantov, v ktorých bol zodpovedným riešiteľom, alebo spoluriešiteľom.  

 

Čl. 4 

Určenie, usmernenie a pôsobnosť habilitačnej komisie  

a oponentov habilitačnej práce v rámci habilitačných konaní 

 

1 Predseda vedeckej rady príslušnej fakulty, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie, 

vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného konania, 

ktoré sa začína podaním žiadosti uchádzača, troch oponentov habilitačnej práce a trojčlennú 

habilitačnú komisiu z odborníkov v odbore tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden 

člen habilitačnej komisie bol zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia 

uskutočňuje. 

 

2 Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania 

pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší 

oponenti a členovia habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole 

vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, alebo byť významnými odborníkmi v odbore 

alebo v príbuznom odbore. 

 

3 Oponenti habilitačnej práce vypracujú do troch mesiacov od svojho vymenovania písomné 

posudky. Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia  

z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác o overení 

miery originality habilitačnej práce. 

 

4 Pri obhajobe habilitačnej práce uchádzač preukazuje odborné zvládnutie problematiky 

odboru, ktorá je predmetom habilitačnej práce, reaguje na pripomienky oponentov  

a preukazuje celkový prehľad v odbore. Obhajoba habilitačnej práce je verejná a koná sa za 

účasti najmenej piatich zástupcov vedeckej rady fakulty, za prítomnosti najmenej dvoch 

oponentov a pred habilitačnou komisiou
2
. 

 

5 Usmernenie k prezentácii uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu docent 

v rámci habilitačného konania na EU v Bratislave obsahuje príloha č. 2. 

 

6 Habilitačná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona, 

kritérií na získanie titulu docent a na základe predložených dokladov, oponentských 

posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku 

obhajoby habilitačnej práce celkovo zhodnotí pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača  

a najneskôr do jedného mesiaca od konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce predloží predsedovi vedeckej rady príslušnej fakulty návrh s odporúčaním 

udeliť/neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore. 

 

 

                                                 
2
 Podľa Vyhlášky č. 6/2005 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor. 
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Čl. 5 

Určenie, usmernenie a pôsobnosť inauguračnej komisie  

a oponentov v rámci konaní na vymenúvanie za profesorov 

 

1 Predseda vedeckej rady príslušnej fakulty vymenuje s jej súhlasom do šiestich mesiacov 

od začiatku vymenúvacieho konania za profesora, ktoré sa začína podaním žiadosti 

uchádzača, troch oponentov a štvorčlennú inauguračnú komisiu zloženú z významných 

domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden oponent 

a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa 

vymenúvacie konanie uskutočňuje. 

 

2 Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania 

pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší 

oponenti a členovia inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej 

škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore alebo musia byť v odbore 

alebo v príbuznom odbore významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi. 

 

3 Oponenti vypracujú do troch mesiacov od svojho vymenovania písomné posudky  

k predloženej žiadosti. 

 

4 Súčasťou vymenúvacieho konania je aj inauguračná prednáška uchádzača. Inauguračnou 

prednáškou uchádzač preukazuje najmä svoju pedagogickú spôsobilosť, predstaví svoj 

celkový vedecký, pedagogický prínos v odbore a prínos svojich študentov k vývinu odboru  

a vyjadrí pohľad na súčasný stav odboru a jeho perspektívy. Inauguračná prednáška je verejná 

a koná sa pred vedeckou radou fakulty za účasti najmenej troch členov inauguračnej komisie 

a najmenej dvoch oponentov. 

 

5 Usmernenie k prezentáciám uchádzača o získanie vedecko-pedagogického titulu profesor 

v rámci vymenúvacieho konania za profesora na EU v Bratislave obsahuje príloha č.4. 

 

6 Inauguračná komisia vyhodnotí plnenie podmienok podľa § 76 ods. 5 a 7 zákona, kritérií 

na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských posudkov a 

odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky celkovo zhodnotí pedagogickú 

a vedeckú činnosť uchádzača a najneskôr do jedného mesiaca po konaní inauguračnej 

prednášky predloží predsedovi vedeckej rady fakulty návrh s odporúčaním 

schváliť/neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore. 

 

Čl. 6 

Proces schvaľovania v rámci habilitačného konania  

  

1  Odborné posúdenie prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej 

práce je v súlade s § 1 ods. 15 vyhlášky jedným z podkladov pre celkové hodnotenie 

uchádzača habilitačnou komisiou. 

 

2  Vedecká rada fakulty prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 vyhlášky 

najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia za prítomnosti predsedu habilitačnej 

komisie alebo ním povereného člena habilitačnej komisie.  

 

3 Vedecká rada fakulty rozhodne o udelení/neudelení titulu docent tajným hlasovaním. Na 

rozhodnutie sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej 
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rady. Rozhodnutie vedeckej rady o udelení/neudelení titulu docent, spolu s dokladmi 

o predchádzajúcom priebehu habilitačného konania doručí predseda vedeckej rady fakulty 

rektorovi EU v Bratislave do 30 dní od prijatia rozhodnutia vedeckou radou. 

 

4  Rektor udelí uchádzačovi titul docent do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia 

vedeckej rady fakulty rektorovi. Dokladom o udelení titulu docent je dekrét. Podpísaním 

dekrétu rektorom sa habilitačné konanie končí. 

 

5 Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady príslušnej fakulty podmienky nespĺňa, 

vedecká rada fakulty titul docent neudelí a jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie 

s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia príslušnej vedeckej rady. Lehotu na 

prípadné opätovné predloženie žiadosti o získanie titulu docent určuje rokovací poriadok 

vedeckej rady príslušnej fakulty. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. 

 

6 Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej vysokej škole, alebo na inej fakulte, než na 

tej, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, predseda vedeckej rady príslušnej fakulty prizve 

k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade príslušnej fakulty aj zástupcu vysokej školy, alebo 

fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. O vyslanie tohto zástupcu požiada 

príslušného rektora vysokej školy, alebo dekana fakulty.        

 

Čl. 7 

Proces schvaľovania v rámci  

vymenúvacieho konania za profesora 

 

1 Vedecká rada fakulty prerokuje návrh inauguračnej komisie podľa § 4 ods. 11 vyhlášky 

najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia inauguračnou komisiou za prítomnosti 

predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena inauguračnej komisie. Posúdi, či 

uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za profesora a rozhodne o schválení/neschválení 

návrhu na vymenovanie za profesora. 

 

2 Ak uchádzač podľa rozhodnutia vedeckej rady fakulty podmienky na vymenovanie  

za profesora nespĺňa, vedecká rada fakulty návrh neschváli a jej predseda oznámi toto 

rozhodnutie s odôvodnením písomne uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia vedeckej rady 

fakulty. Lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti o priznanie titulu profesor určuje 

rokovací poriadok vedeckej rady fakulty. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. 

 

3 Vedecká rada fakulty rozhoduje o schválení/neschválení návrhu na vymenovanie  

za profesora tajným hlasovaním. Na schválenie návrhu sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady fakulty. 

 

4 Vedecká rada fakulty pri prerokúvaní návrhu inauguračnej komisie tiež posúdi, či bol  

v celom priebehu konania dodržaný postup ustanovený zákonom a vyhláškou. Ak zistí, že 

priebeh vymenúvacieho konania nebol v súlade so zákonom alebo vyhláškou, určí spôsob 

odstránenia nedostatkov. 

 

5 Ak vedecká rada fakulty návrh na vymenovanie za profesora schválila, predloží jej 

predseda návrh do 30 dní od prerokovania predsedovi vedeckej rady vysokej školy. 

 

6 Vedecká rada EU v Bratislave prerokuje návrh vedeckej rady fakulty podľa odseku 4 

vyhlášky najneskôr do šiestich mesiacov od jeho predloženia vedeckou radou fakulty za 



 7 

prítomnosti predsedu inauguračnej komisie alebo ním povereného člena inauguračnej 

komisie.  
 

7 Vedecká rada EU v Bratislave posúdi, či uchádzač spĺňa podmienky na vymenovanie za 

profesora a rozhodne o schválení/neschválení návrhu na jeho vymenovanie za profesora.  

 

8 Vedecká rada EU v Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie za profesora tajným 

hlasovaním. Na schválenie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

vedeckej rady EU v Bratislave. Ak vedecká rada EU v Bratislave návrh na vymenovanie za 

profesora schváli, rektor návrh predloží spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu 

vymenúvacieho konania za profesora, okrem dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. f), ministrovi 

školstva Slovenskej republiky alebo vecne príslušnému ministrovi (podľa § 43 až 45 zákona) 

do 30 dní od jeho schválenia vo vedeckej rade EU v Bratislave.  
 

9  Ak uchádzač o vymenúvacie konanie za profesora  pedagogicky pôsobí na inej vysokej 

škole, alebo fakulte, predseda vedeckej rady EU v Bratislave a predseda vedeckej rady 

príslušnej fakulty EU v Bratislave prizve k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade aj zástupcu 

vysokej školy, alebo fakulty. O vyslanie zástupcu požiada rektora príslušnej vysokej školy, 

alebo dekana príslušnej fakulty. 

 

Čl. 8 

Určenie obsahu habilitačného  

a inauguračného spisu na EU v Bratislave 

 

1 Určený obsah habilitačného spisu predkladaného na EU v Bratislave je uvedený v prílohe 

č. 1. 

 

2 Určený obsah inauguračného spisu predkladaného na EU v Bratislave je uvedený v prílohe  

č. 3. 

 

Čl. 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1 Interná smernica č. 4/2014 „Kritériá na získanie titulu docent alebo profesor v rámci 

habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na EU v Bratislave“ nadobúda 

účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Akreditačnej komisie, poradného 

orgánu vlády SR. 

  

2 Dňom účinnosti tejto internej smernice sa zároveň ruší účinnosť internej smernice  

č. 11/2010 o určení obsahu inauguračného spisu na EU v Bratislave. 

 

3 Habilitačné konania a konania na vymenúvanie za profesorov, ktoré sa začali a neboli 

ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice, budú ukončené podľa smernice 

č. 11/2010. 

 

Bratislava, 5.5.2014 
 

       Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

        rektor EU v Bratislave 


