
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
 a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty  
 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
 
 

§ 1 
Pedagogická aktivita 

 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto: 
a) najmenej tri roky pedagogickej činnosti v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného 

týždenného pracovného času  od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa 
v príslušnom odbore alebo príbuznom odbore, v ktorom sa uskutočňuje habilitačné 
konanie, (najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov 
a praktických cvičení alebo zodpovedajúcich foriem vyučovania), 

b) autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jedného učebného textu (pričom 
spoluautorstvo musí tvoriť minimálne 3 AH), 

c) uchádzač má vedeckú hodnosť (vedecko-akademická hodnosť, akademický titul) 
„PhD.“ alebo „CSc.“ z  právnych vied,  

d) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác.  
 

§ 2 
Publikačná aktivita a vedecký výskum 

 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti kandidáta sú tieto: 
 
1) Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 21 pôvodných vedeckých prác, z toho 
 

a) jednej publikovanej monografie (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH) alebo 
monotematického súboru vedeckých prác (monotematický súbor vedeckých prác 
musí obsahom i kvalitou splniť kritériá pre monografiu, rozsah spoluautorstva 
minimálne 3 AH), 

b) najmenej 20 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej štyri musia byť 
uverejnené v zahraničnom recenzovanom časopise; vedeckou prácou sa rozumie 
publikácia, ktorá zverejňuje pôvodné výsledky vedeckej práce autora alebo 
autorského kolektívu; nepatria sem publikácie uverejnené v nerecenzovaných 
zborníkoch. 

 
2) Autorstvo najmenej piatich odborných prác (odborné články, recenzie, komentáre, 

príručky, slovníkové, encyklopedické a zostaviteľské práce). 
 

§ 3 
 

Aktívna účasť najmenej na piatich vedeckých konferenciách a dvoch  medzinárodných 
konferenciách v zahraničí. 

 
§ 4 

 
Študijný pobyt v zahraničí trvajúci v súhrne najmenej 15 dní. 
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§ 5 
 

Účasť na riešení najmenej troch vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä 
zahraničné projekty a granty, domáce granty, inštitucionálne projekty. 

 
§ 6 

Ohlasy na publikované práce 
 

Požaduje sa najmenej 15 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie, z toho najmenej dva 
ohlasy v zahraničných publikáciách, okrem autocitácií autora, alebo jeho spoluautorov. Do 
zoznamu citácií nepatria citácie publikované v neverejných publikáciách, akými sú 
kvalifikačné práce, najmä diplomové a rigorózne práce, výskumné správy a metodické 
materiály. Za citáciu sa nepovažuje informácia o príprave alebo existencii autorovej 
publikácie.  

 
 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 
 
 

§ 7 
Pedagogická aktivita 

 
Minimálne kritériá na rozsah pedagogickej praxe sú tieto:  
 
a) vykonávanie pedagogickej činnosti ako zamestnanec v pracovnom pomere najmenej 

tri roky od získania vedecko-pedagogického titulu docent v odbore,  v ktorom sa má 
uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor alebo v príbuznom odbore; na 
výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje iba čas,  po ktorý bol uchádzač 
v pracovnom pomere s vysokou školu (vrátane zahraničia) v rozsahu najmenej 50 % 
ustanoveného týždenného pracovného času, viedol prednášky, semináre alebo 
praktické cvičenia a viedol doktorandov,  

 
b) publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch 

učebných textov.1 
 

§ 8 
Publikačná aktivita a vedecký výskum 

 
Minimálne kritériá na rozsah publikačnej činnosti sú tieto: 
 
1) Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 37 pôvodných vedeckých prác v takomto 
členení: 
a) dvoch monografií (rozsah spoluautorstva minimálne 3 AH v každej monografii), 
b) najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, pričom najmenej šesť musí byť 

uverejnených v zahraničnom recenzovanom časopise.  
 

2) Autorstvo2 najmenej troch vedeckých publikácií kategórie A podľa hodnotenia 
Akreditačnej komisie pre odbor Právo a medzinárodné vzťahy: 

                                                 
1 Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača tvoriť súčet min. 6 AH. 
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- vedecké práce evidované v medzinárodnej profesijnej databáze s IF ≥ 0.14FM, 
- vedecký článok zásadného významu v recenzovanom zborníku zo zahraničného 

kongresu/konferencie vydanom v zahraničnom vydavateľstve, 
- vedecké monografie/komentáre k právnym normám  vydané v renomovaných 

zahraničných vydavateľstvách, alebo vedecké monografie /komentáre k právnym 
normám vydané v cudzom jazyku, 

- kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch k právnym normám vydané 
v renomovanom zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v  cudzom jazyku. 

 
§ 9 

Vedecká škola 
 

Požiadavky na vedeckú školu sú tieto: 
a) minimálne kritérium spočívajúce v úspešnom vyškolení najmenej jedného 

doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom odbore a školiteľstvo najmenej 
jedného doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore,  

b) nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej uchádzačom, 
c) podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru v celoštátnom meradle, 
d) aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných programov. 

 
§ 10 

 
Aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných vedeckých konferenciách v 

zahraničí. 
 

§ 11 
Účasť na riešení vedeckovýskumných úloh 

 
Účasť na riešení najmenej piatich vedeckovýskumných úloh, ktorými sú najmä 

zahraničné projekty a granty, domáce granty. 
 

§ 12 
Iná odborná činnosť 

 
Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä tieto: 

a) členstvo v medzinárodných akademických, vedeckých a odborných výboroch, 
organizáciách a grémiách, 

b) členstvo v domácich akademických, vedeckých a odborných výboroch, 
organizáciách a grémiách, 

c) členstvo v redakčných radách zahraničných a domácich vedeckých periodík, 
d) členstvo v programových výboroch domácich a medzinárodných vedeckých 

podujatí, ktorými sú kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné podobné podujatia, 
e) vedecká gescia vydania zborníkov z medzinárodných vedeckých podujatí, 
f) zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné pobyty na pozvanie, 
g) vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné inštitúcie, 
h) vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány štátnej moci, 
i) ocenenia získané v medzinárodnej a národnej vedeckej komunite. 

 
                                                                                                                                                         
2 Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača v jednotlivých publikáciách tvoriť súčet 3. 
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§ 13 
Ohlasy na publikované práce 

 
Najmenej  40 ohlasov, ktorými sú citácie a recenzie na publikované práce autora, 

z toho sedem zahraničných ohlasov na publikované práce, okrem autocitácií alebo citácií  
spoluautorov príslušnej publikácie; do zoznamu citácií nepatria citácie publikované 
v neverejných publikáciách, akými sú kvalifikačné práce, najmä diplomové a rigorózne práce, 
výskumné správy a metodické materiály. Za citáciu sa nepovažuje informácia o príprave 
alebo existencii autorovej publikácie. 

 
§ 14 

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1) Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií. 
 
2)  Tieto kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2016. Zrušujú sa doterajšie kritériá na 
získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty zo dňa 
19. marca 2014. Habilitačné a vymenúvacie konania, ktoré sa začali pred nadobudnutím 
účinnosti tejto úpravy sa dokončia podľa predchádzajúcej úpravy. 

 
 
 
 
doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., 

v. r.  
predsedníčka Vedeckej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave, Právnickej fakulty 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
v. r.  

predseda Vedeckej rady 
 Trnavskej univerzity v Trnave 
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Tabelárne vyjadrenie plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
„docent“ a na získanie vedecko-pedagogického titulu  „profesor“   

Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty* 
 

Prehľad splnenia kritérií fakulty: 
Habilita čné konanie Vymenúvacie konanie 

Pedagogická aktivita 

Tri roky pedagogickej praxe (rozsah úväzku 
najmenej 50 % ustanoveného týždenného 
pracovného času) od získania vysokoškolského 
vzdelania 3. stupňa v odbore alebo v príbuznom 
odbore. 
Prehľad pedagogickej činnosti. 

Tri roky pedagogickej praxe (najmenej 50 % 
ustanoveného týždenného pracovného času 
v pracovnom pomere)  od získania vedecko-
pedagogického titulu docent v odbore alebo 
príbuznom odbore. 
Prehľad pedagogickej činnosti.  

Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej jedného 
učebného textu, pričom spoluautorstvo musí tvoriť 
minimálne 3 AH. 
 

Publikovanie najmenej jednej vysokoškolskej 
učebnice alebo dvoch skrípt alebo dvoch učebných 
textov (pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel 
uchádzača tvoriť súčet min. 6 AH). 
 

Vedecká hodnosť CSc. alebo akademický titul 
PhD. z právnych vied. 
 

Udelenie vedecko-pedagogického titulu  „docent“   
v odbore alebo v príbuznom odbore. 
 

Vedenie bakalárskych alebo diplomových prác 
 

Vedecká škola: 
a)   úspešné vyškolenie najmenej jedného    

doktoranda v danom alebo príbuznom študijnom 
odbore a školiteľstvo najmenej jedného 
doktoranda po absolvovaní dizertačnej 
skúšky v danom študijnom odbore,  

b) nasledovatelia vedeckej školy vytvorenej  
uchádzačom, 

c) podstatné ovplyvnenie rozvoja vedného odboru 
v celoštátnom meradle, 

d) aktívna účasť na tvorbe a rozvoji študijných 
programov. 

Publikačná aktivita a vedecký výskum 

Autorstvo alebo spoluautorstvo najmenej 21 
pôvodných vedeckých prác:  

Autorstvo a spoluautorstvo najmenej 37 
pôvodných vedeckých prác: 

a) jednej publikovanej monografie alebo 
monotematického súboru vedeckých prác (rozsah 
spoluautorstva minimálne  3 AH) 

a) dvoch monografií (rozsah spoluautorstva 
minimálne 3 AH v každej monografii) 

b) najmenej 20 pôvodných vedeckých prác, 
pričom najmenej štyri uverejnené 
v zahraničnom recenzovanom časopise 

 

 b) najmenej 35 pôvodných vedeckých prác, 
z ktorých najmenej šesť uverejnených v 
zahraničnom recenzovanom časopise. 

 Autorstvo najmenej troch vedeckých publikácií 
kategórie A podľa hodnotenia Akreditačnej komisie 
pre odbor Právo a medzinárodné vzťahy: 
 
- vedecké práce evidované v medzinárodnej 

profesijnej databáze s IF ≥ 0.14FM, 
- vedecký článok zásadného významu 



 6 

v recenzovanom zborníku zo zahraničného 
kongresu/konferencie vydanom v zahraničnom 
vydavateľstve, 

- vedecké monografie/komentáre k právnym 
normám  vydané v renomovaných zahraničných 
vydavateľstvách, alebo vedecké monografie 
/komentáre k právnym normám vydané v cudzom 
jazyku, 

- kapitoly vo vedeckých monografiách/komentároch 
k právnym normám vydané v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve alebo vydané v  
cudzom jazyku. 

 
Pri spoluautorstve musí prepočítaný podiel uchádzača 
v jednotlivých publikáciách tvoriť súčet 3.    

Autorstvo najmenej piatich odborných prác 
(odborné články, recenzie, komentáre, príručky, 
slovníkové, encyklopedické a zostaviteľské práce). 
 

 

Aktívna účasť najmenej na piatich vedeckých 
konferenciách a dvoch medzinárodných 
konferenciách v zahraničí.  
 

Aktívna účasť najmenej na piatich medzinárodných 
konferenciách v zahraničí. 
 

Študijný pobyt v zahraničí trvajúci v súhrne 
najmenej 15 dní.  

 

Účasť na riešení najmenej troch 
vedeckovýskumných úloh – najmä zahraničné 
projekty a granty, domáce granty, inštitucionálne 
projekty. 
 

Účasť na riešení najmenej piatich 
vedeckovýskumných úloh – najmä zahraničné 
projekty a granty, domáce projekty a granty. 

Najmenej 15 ohlasov (citácie a recenzie) z toho 
najmenej dva ohlasy v zahraničných publikáciách, 
okrem autocitácií autora alebo jeho spoluautorov.  
Do zoznamu citácií nepatria citácie publikované 
v neverejných publikáciách, akými sú kvalifikačné 
práce, najmä diplomové a rigorózne práce, výskumné 
správy a metodické materiály. Za citáciu sa nepovažuje 
informácia o príprave alebo existencii autorovej 
publikácie.  

Najmenej  40 ohlasov (citácie a recenzie), z toho 
sedem zahraničných ohlasov na publikované práce, 
okrem autocitácií alebo citácií  spoluautorov 
príslušnej publikácie. 
Do zoznamu citácií ďalej nepatria citácie publikované 
v neverejných publikáciách, akými sú kvalifikačné práce, 
najmä diplomové a rigorózne práce, výskumné správy a 
metodické materiály. Za citáciu sa nepovažuje informácia 
o príprave alebo existencii autorovej publikácie. 

 Iná odborná činnosť 
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Požiadavky na inú odbornú činnosť sú najmä 
tieto:  
a) členstvo v medzinárodných akademických, 

vedeckých a odborných výboroch, organizáciách 
a grémiách, 

b) členstvo v domácich akademických, vedeckých a 
odborných výboroch, organizáciách a grémiách, 

c) členstvo v redakčných radách zahraničných a 
domácich vedeckých periodík, 

d) členstvo v programových výboroch domácich a 
medzinárodných vedeckých podujatí, ktorými sú 
kongresy, konferencie, kolokviá alebo iné 
podobné podujatia, 

e) vedecká gescia vydania zborníkov 
z medzinárodných vedeckých podujatí, 

f) zahraničné prednáškové a vedeckovýskumné 
pobyty na pozvanie, 

g) vyžiadaná expertná činnosť pre medzinárodné 
inštitúcie, 

h) vyžiadaná expertná činnosť pre najvyššie orgány 
štátnej moci, 

i) ocenenia získané v medzinárodnej a národnej 
vedeckej komunite. 

 
 
* Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1)  Minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu 

„profesor“ nemožno nahradiť plnením iných kritérií. 
 
2) Tieto kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-

pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty nadobúdajú platnosť a 
účinnosť dňom 1. 5. 2016. Zrušujú sa doterajšie kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 
a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej 
fakulty zo dňa 19. marca 2014. Habilitačné a vymenúvacie konania, ktoré sa začali pred nadobudnutím 
účinnosti tejto úpravy sa dokončia podľa predchádzajúcej úpravy. 

 
 


