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Príloha k smernici rektora číslo 24/2021 

 
Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor 

na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  
Prerokované vo VR PraF UK 2. 12. 2021 

Schválené vo VR UK 6. 6. 2022 
 

Odbor habilitačného a inauguračného konania: Právo 

 
Minimálne povinné požiadavky Požadované minimálne hodnoty 

Doc. Prof. 

1. Vzdelávacia činnosť a tvorba 

študijných materiálov  

Doba vykonávania pedagogickej 

činnosti: 

 

Vysokoškolská učebnica  

alebo  

učebný text alebo skriptá alebo 

kapitoly v nich alebo iné ich časti, 

rozsah autorských hárkov (uvádza sa 

autorský podiel uchádzača): 

 

Záverečné práce obhájené pod 

vedením uchádzača:  

 

 

3 roky po PhD. 

 

 

minimálne 4 AH 

 

 

 

 

 

 

nestanovené 

 

 

3 roky po doc. 

 

 

autorstvo aspoň 1  

vysokoškolskej učebnice  

alebo 2 skrípt  alebo   

učebných   textov (aj 

kapitoly alebo iné ich časti)   

minimálne 10 AH  

 

nestanovené 

2. Vedeckovýskumná alebo tvorivá 

umelecká činnosť*)  

Vedecké výstupy, z toho výstupy v 

kategóriách A+ a A: 

 

 

autorstvo 1 vedeckej 

monografie  vydanej v 

domácom alebo 

zahraničnom vydavateľstve, 

ktorá predstavuje vedecký 

prínos v odbore 

 + 

autorstvo 25 pôvodných 

vedeckých prác, z toho 

najmenej 3 uverejnené v 

zahraničných publikáciách, 

najmenej 3 musia byť 

kategórie A+ a najmenej 2 

kategórie A   

 

 

autorstvo 1 vedeckej 

monografie vydanej v 

domácom alebo 

zahraničnom vydavateľstve, 

ktorá predstavuje vedecký 

prínos v odbore 

+ 

splnenie kritérií uvádzaných 

v bode 1) alebo v bode 2) 

nasledovne: 

1) buď 45 pôvodných 

vedeckých prác, z toho 

najmenej 5 uverejnených v 

zahraničných publikáciách a 

najmenej 5 kategórie A+, 

alebo  

2) 1 pôvodnej vedeckej 

práce uverejnenej v 

karentovanom časopise 

alebo 2 vedeckých   prác v 
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zahraničných  alebo 

domácich časopisoch   

registrovaných   v   

databázach    Web   of   

Science alebo  SCOPUS a 

35 pôvodných vedeckých 

prác, z toho najmenej 5 

uverejnených v 

zahraničných publikáciách a 

najmenej 5 kategórie A+ 

3. Ohlasy na publikačné alebo 

umelecké výstupy*) 

Ohlasy spolu  

z toho: 

Ohlasy registrované vo WoS, 

SCOPUS, prípadne inej relevantnej 

medzinárodnej databáze podľa 

špecifík odboru  

 

 

30 ohlasov uchádzačových 

vedeckých, pedagogických a 

odborných publikácií 

 

 

70 ohlasov (z toho najmenej 

10 zahraničných ohlasov) 

uchádzačových vedeckých, 

pedagogických a odborných 

publikácií 

4. Vedecká škola  

Výchova doktorandov: 

 (skončený/po dizertačnej skúške):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník/vedúci výskumného alebo 

umeleckého projektu alebo iného 

vedeckého alebo umeleckého tímu 

podľa špecifík odboru: 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchádzač musí spĺňať aspoň 

1 z podmienok uvedených v 

bodoch 1 až 5:  

1. Uchádzač bol alebo je 

(hlavným) riešiteľom alebo 

spoluriešiteľom alebo členom 

riešiteľského kolektívu 

minimálne  

a) jednej ukončenej grantovej 

úlohy, alebo 

b) jednej prebiehajúcej 

grantovej úlohy.  

2. Uchádzač bol vedúcim 

alebo členom kolektívu, 

ktorý pripravil významný 

návrh zákona alebo iného 

všeobecne záväzného 

právneho predpisu alebo 

zmeny zákona alebo iného 

všeobecne záväzného 

právneho predpisu. 

 

Uchádzač vychoval v 

odbore právo minimálne 1 

doktoranda, ktorému bol 

udelený titul PhD. (CSc.). 

Zároveň uchádzač školí 

aspoň 1 doktoranda v 

odbore právo, ktorý má 

vykonanú dizertačnú 

skúšku. 

 

(1) Uchádzač bol alebo je 

(hlavným) riešiteľom alebo 

spoluriešiteľom alebo členom 

riešiteľského kolektívu 

minimálne  

a) dvoch ukončených 

grantových úloh alebo  

b) jednej ukončenej grantovej 

úlohy a jednej prebiehajúcej 

grantovej úlohy alebo  

c) dvoch prebiehajúcich 

grantových úloh.  

Na účely tejto podmienky sa 

za grantové úlohy 

nepovažujú interné grantové 

úlohy vysokej školy.  

(2) Ak uchádzač nie je hlavný 

riešiteľom v žiadnej z 

grantových úloh podľa ods. 

(1) (teda je v nich iba 

spoluriešiteľom alebo členom 
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3. Uchádzač bol vedúcim 

alebo členom kolektívu, 

ktorý vypracoval právnu 

analýzu, ktorá mala 

podstatný vplyv na právnu 

aplikačnú prax. 

4. Uchádzač bol vedúcim 

alebo členom kolektívu, 

ktorý vypracoval text 

zásadného súdneho 

rozhodnutia alebo 

zásadného rozhodnutia 

orgánu verejnej správy. 

5. Uchádzač bol vedúcim 

alebo členom autorského 

kolektívu vedeckého 

komentára k právnemu 

predpisu. 

riešiteľského kolektívu), musí 

spĺňať okrem požiadaviek 

podľa odseku (1) aj aspoň 

jednu z podmienok 

uvedených v bodoch 1 až 5: 

1. Uchádzač bol alebo je 

(hlavným) riešiteľom  

minimálne  

a) jednej ukončenej internej 

grantovej úlohy vysokej 

školy, alebo 

b) jednej prebiehajúcej 

internej grantovej úlohy 

vysokej školy.  

2. Uchádzač bol vedúcim 

kolektívu, ktorý pripravil 

významný návrh zákona 

alebo iného všeobecne 

záväzného právneho 

predpisu alebo zmeny zákona 

alebo iného všeobecne 

záväzného právneho 

predpisu. 

3. Uchádzač bol vedúcim 

kolektívu, ktorý vypracoval 

právnu analýzu , ktorá mala 

podstatný vplyv na právnu 

aplikačnú prax. 

4. Uchádzač bol vedúcim 

kolektívu, ktorý vypracoval 

text zásadného súdneho 

rozhodnutia alebo zásadného 

rozhodnutia orgánu verejnej 

správy. 

5. Uchádzač bol vedúcim 

autorského kolektívu 

vedeckého komentára k 

právnemu predpisu. 

5. Ďalšie špecifické kritéria**) Uchádzač sa aktívne zúčastnil 

na minimálne 4 domácich 

vedeckých konferenciách a 

na minimálne 4 vedeckých 

konferenciách v zahraničí.  

Uchádzač o habilitáciu 

vykonal študijný pobyt, alebo 

študijné pobyty na 

zahraničných vysokých 

školách v rozsahu minimálne 

14 dní. Viac pobytov sa môže 

spočítať, pokiaľ ide o pobyty 

Na splnenie minimálneho 

kritéria medzinárodnej 

akceptácie uchádzača o 

titul profesor sa vyžaduje 

predloženie aspoň 3 

odporúčacích písomných 

referencií od popredných 

zahraničných odborníkov z 

aspoň 3 rozličných štátov 

mimo Slovenskej republiky, 

pričom v referenciách bude 

potvrdené, že uchádzač 
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v dĺžke trvania najmenej 5 

pracovných dní. 

spĺňa požiadavky na 

pôsobenie vo funkcii 

profesora v 

medzinárodnom meradle. 

*) V zátvorke uviesť počty za posledných 5 rokov  

**) Doplňujúce kritériá určia vedecké rady fakúlt s ohľadom na špecifiká odboru HaI konania. 
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Definícia kategórii vedeckých publikácii podľa špecifík tvorivej činnosti v študijnom 

odbore právo a v odboroch habilitačného a inauguračného konania priradených k 

študijnému odboru právo 

 

A+ Špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu tvorivej činnosti – takýto výstup prináša novú agendu v rámci právnych 

vied alebo má zásadný prínos pre rozvoj právnych vied v globálnom kontexte, čo v 

prevažne národne orientovanom odbore právo znamená najmä to, že výstup 

prináša novú agendu alebo má zásadný význam pre riešenie vedeckých právnych 

problémov v právnom poriadku akéhokoľvek štátu alebo z hľadiska právno-

historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho 

poriadku iných štátov alebo obdobných právno-historických reálií, takýto výstup 

by aj v ich prípade prinášal novú agendu, teda nový prístup riešenia v oblasti 

právnych vied alebo by zásadne prispel do globálneho kontextu vedeckej diskusie 

o určitom právnom probléme, teda táto vedecká diskusia by mala za obdobných 

právnych  podmienok (prípadne aj právno-historických) význam vo viacerých 

štátoch nielen toho istého regiónu, prípadne by mala význam z hľadiska rozvoja 

medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu teoretického 

alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup špičkovej 

medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené 

podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, takýto 

výstup sa tiež považuje za výstup špičkovej medzinárodnej úrovne. 

A Významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu 

vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup významne prispieva k rozvoju právnych 

vied v širšom medzinárodnom kontexte,  čo v prevažne národne orientovanom 

odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení 

vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska 

právno-historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do 

právneho poriadku iných štátov určitého regiónu alebo obdobných právno-

historických reálií štátov určitého regiónu, takýto výstup by aj v ich prípade 

prinášal určité prvky originality, alebo by prinášal určité prvky originality z hľadiska 

rozvoja medzinárodného práva alebo práva Európskej únie alebo z pohľadu 

teoretického alebo právno-filozofického; uvedené znamená, že vedecký výstup 

významnej medzinárodnej úrovne môže byť publikovaný v ktoromkoľvek jazyku; 

ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica alebo kapitola v učebnici, 

takýto výstup sa tiež považuje za výstup významnej medzinárodnej úrovne. 

A- Medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu 

vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju 

právnych vied v medzinárodnom kontexte, čo v prevažne národne orientovanom 

odbore právo znamená najmä to, že výstup prináša prvky originality pri riešení 

vedeckých právnych problémov v právnom poriadku štátu alebo z hľadiska právno-

historického, pričom ak by sa obdobné právne podmienky premietli do právneho 
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poriadku iného štátu, takýto výstup by prinášal určité prvky originality pri riešení 

vedeckých právnych problémov aspoň pre právne poriadky v dvoch rôznych 

štátoch alebo pre dvoje obdobné právno-historické reálie; uvedené znamená, že 

vedecký výstup medzinárodne uznávanej úrovne môže byť publikovaný v 

ktoromkoľvek jazyku; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica 

alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne 

uznávanej úrovne. 

B Národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu 

výstupu tvorivej činnosti – výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju právnych vied 

v národnom kontexte; ak uvedené podmienky spĺňa výstup, ktorým je učebnica 

alebo kapitola v učebnici, takýto výstup sa tiež považuje za výstup medzinárodne 

uznávanej úrovne. 

 

Minimálne kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na Právnickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej 
rade UK a účinnosť dňom 1. septembra 2022. 

 
 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

predseda VR UK 

 


