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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) 

pre potreby hodnotenia a na podporu vedeckých aktivít na fakulte, vydáva v súlade s § 28 ods. 

1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 45 ods. 5 Štatútu fakulty smernicu, ktorá upravuje 

hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 

a doktorandov. 

  

Čl. 1 

Táto smernica upravuje pravidlá, podľa ktorých sa hodnotí a boduje vedecká činnosť: 

a) vysokoškolských učiteľov, ktorí sú v pracovnom pomere s fakultou na ustanovený 

týždenný pracovný čas, 

b) výskumných pracovníkov fakulty, ktorí sú v pracovnom pomere s fakultou na 

ustanovený týždenný pracovný čas, 

c) doktorandov fakulty. 

Čl. 2 

Publikačná činnosť 

(evidovaná na fakulte) 

  

(1) Publikačná činnosť osôb uvedených v čl. 1 tejto smernice, pokiaľ je evidovaná na 

fakulte, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

 

 Bodové hodnotenie 

1. vedecká monografia vydaná vo svetovom jazyku v zahraničnom 

vydavateľstve (AAA) 

 

80 

2. vedecká monografia vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve 

(AAA, AAB) 

 

60 

3. štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 

vydaná vo svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve (ABA) 

 

70 

4. štúdia charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch v 

domácom alebo zahraničnom vydavateľstve (ABA, ABB) 

 

50 

5. kapitola vo svetovom jazyku vo vedeckej monografii vydanej 

v zahraničnom  vydavateľstve (ABC) 

 

15 

6. kapitola vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom/domácom 

vydavateľstve (ABC, ABD) 

 

10 

7. kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydanej v zahraničnom/domácom 

vydavateľstve (ACC, ACD) 

 

10 

8. vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve 

(ACA, ACB) 

 

40 

9. vysokoškolské skriptá a učebné texty (BCI) 

 

8 
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10. vedecký článok uverejnený v karentovanom vedeckom časopise (ADC, 

ADD) 

 

80 

11. vedecký článok uverejnený v časopise, ktorý je registrovaný v 

databázach Web of Science (ďalej len „WoS“) alebo SCOPUS 

(ADM/ADN) 

 

60 

12. vedecký článok uverejnený vo svetovom jazyku v zahraničnom 

vedeckom časopise (ADE) 

 

15 

13. vedecký článok uverejnený v zahraničnom/domácom vedeckom 

časopise (ADE, ADF) 

 

10 

14. vedecký článok uverejnený vo svetovom jazyku v zahraničnom 

recenzovanom vedeckom zborníku (AEC) 

 

15 

15. vedecký článok uverejnený v zahraničnom/domácom recenzovanom 

vedeckom zborníku (AEC, AED) 

 

10 

16. príspevok z vedeckej konferencie vo svetovom jazyku uverejnený 

v zahraničnom  konferenčnom recenzovanom zborníku (AFA/AFB, 

AFC/AFD) 

 

15 

17. príspevok z vedeckej konferencie uverejnený v zahraničnom/domácom 

konferenčnom recenzovanom zborníku (AFA/AFB, AFC/AFD) 

 

10 

18. odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom/domácom 

vydavateľstve (BAA/BAB) 

 

10/5 

19. heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách a heslá v odborných 

terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách, odborné práce publikované v periodických alebo 

neperiodických pulikáciách, (BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF) 

 

3 

20. kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 

vydavateľstvách, kapitoly v učebniciach a v učebných textoch, (BBB, 

BCK) 

3 

 

  

(2) Na účely tejto smernice sa svetovými jazykmi rozumejú anglický jazyk, nemecký 

jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a španielsky jazyk. 

 

Čl. 3 

Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť 

(evidované na fakulte) 

 

Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť osôb uvedených v čl. 1 tejto smernice, 

pokiaľ sú evidované na fakulte, sa hodnotia nasledovným bodovým hodnotením: 
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 Bodové hodnotenie 

1. citácia v zahr./dom. publikáciách registrovaná v citačných 

indexoch WoS a v databáze SCOPUS 

10 

 

 

2. citácia v zahr./dom. publikáciách neregistrovaná v citačných 

indexoch 

2/1 

 

 

3. recenzia v zahr./dom. publikáciách 2/1 

 

 

 

Čl. 4 

Grantová činnosť (na fakulte) 

 

(1) Grantová činnosť osôb uvedených v čl. 1 tejto smernice, pokiaľ je realizovaná na 

fakulte, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

 

 Bodové hodnotenie 

1. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa alebo projektový 

manažér / spoluriešiteľ  

  významného grantu alebo projektu nadnárodnej úrovne, ktorého 

výstup má prevažne vedecký charakter (Horizont 2020, Interreg, 

projekty Európskej komisie a granty a projekty podobnej úrovne) 

 

45 / 22 / 15 

 

 

 

 

 

2. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa alebo projektový 

manažér / spoluriešiteľ  

  iného grantu alebo projektu nadnárodnej úrovne (napr. projekty 

financované zo štrukturálnych fondov EÚ, grantov EHP a Nórska, 

granty Jean Monnet, granty V4) alebo grantu APVV a podobnej 

úrovne 

 

25 / 15 / 10 

 

 

 

 

 

 

3. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa alebo projektový 

manažér / spoluriešiteľ  

  grantu VEGA, KEGA a podobnej úrovne 

22 / 12 / 7 

 

 

 

4. riešiteľ / spoluriešiteľ  

  grantu UK (pre interných doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov do 30 rokov) 

7 / 3 

 

 

 

 (2) V pochybnostiach o zaradení grantu alebo projektu do kategórií podľa odseku 1 

o zaradení rozhoduje dekan. 

 

 

Čl. 5 

Iné vedecké a odborné aktivity 

 

Iné vedecké a odborné aktivity osôb uvedených v čl. 1 tejto smernice, ktoré sú uvedené 

v tomto článku smernice, sa hodnotia nasledovným bodovým hodnotením: 
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 Bodové hodnotenie 

1. členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu 

(zahraničného/domáceho) 

5/3 

 

 

2. členstvo v legislatívnych komisiách na prípravu právnych 

predpisov 

 

5 

 

 

3. vypracovanie oponentského posudku na dizertačnú prácu napísanú 

v slovenskom jazyku alebo českom jazyku / napísanú v anglickom 

jazyku 

8 / 16 

 

 

 

4. vypracovanie oponentského posudku na habilitačnú prácu v 

habilitačnom konaní o udelenie titulu docent 

 

12 

 

5. vypracovanie posudku oponenta vo vymenúvacom konaní za 

profesora 

 

12 

 

6. recenzia na dielo iného autora publikovaná v 

zahraničnom/domácom vedeckom časopise alebo zborníku (EDI) 

3 

 

 

 

Čl. 6 

Celkové hodnotenie 

 

(1) Na základe celkového súčtu bodového hodnotenia podľa článku 2 až 5 tejto smernice 

fakulta každoročne vyhotovuje celkové hodnotenie vedeckej a odbornej činnosti osôb 

uvedených v čl. 1 tejto smernice. 

(2) Každá osoba uvedená v čl. 1 tejto smernice je v celkovom hodnotení povinná za 

hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie 

minimálne 40 bodov. To neplatí, pokiaľ ide o doktoranda fakulty, ktorý je povinný za 

hodnotené obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť za publikačnú činnosť hodnotenie 

minimálne 30 bodov, pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia, a minimálne 20 

bodov, pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia. 

(3) Osoby uvedené v čl. 1 tejto smernice sú v celkovom hodnotení povinné za hodnotené 

obdobie (1 kalendárny rok) dosiahnuť najmenej: 

  

- pokiaľ ide o profesora alebo docenta 

- pokiaľ ide o odborného asistenta, asistenta a výskumného 

pracovníka 

- pokiaľ ide o doktoranda v dennej forme štúdia 

60 bodov 

55 bodov 

 

35 bodov 

- pokiaľ ide o doktoranda v externej forme štúdia 25 bodov 

 

(4) Zamestnancom, ktorí sa v hodnotení za publikačnú činnosť za kalendárny rok umiestnia 

na prvých troch miestach, bude priznaná finančná odmena podľa finančných možností 

fakulty. 

(5) Doktorandom, ktorí sa v hodnotení za publikačnú činnosť za kalendárny rok umiestnia 

na prvých troch miestach, bude priznané mimoriadne štipendium podľa finančných 

možností fakulty. 
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(6) Zamestnanec, ktorý v hodnotení za publikačnú činnosť alebo v celkovom hodnotení 

nedosiahne počet bodov podľa odseku 2 alebo 3, bude na nesplnenie povinností podľa 

tejto smernice ústne upozornený dekanom fakulty. O tomto ústnom upozornení sa spíše 

písomný záznam, ktorý bude založený do osobného spisu zamestnanca na referáte 

personálnej práce dekanátu, vnútornej kontroly a sťažností fakulty. Od spísania 

písomného záznamu o tomto upozornení možno upustiť, ak ide:  

a) o ojedinelé nesplnenie tejto povinnosti daným zamestnancom, alebo  

b) nesplnenie tejto povinnosti bolo spôsobené neskorším vydaním publikácii 

nezavineným zamestnancom, alebo  

c) nesplnenie tejto povinnosti bolo spôsobené dlhodobou práceneschopnosťou 

zamestnanca, materskou alebo rodičovskou dovolenkou zamestnanca alebo kratším 

pôsobením zamestnanca na fakulte v danom kalendárnom roku. 

(7) Doktorand v dennej forme štúdia, ktorý v hodnotení za publikačnú činnosť alebo 

v celkovom hodnotení nedosiahne počet bodov podľa odseku 2 alebo 3, bude na 

nesplnenie povinností podľa tejto smernice ústne upozornený predsedom príslušnej 

odborovej komisie. Doktorand v externej forme štúdia, ktorý v hodnotení za publikačnú 

činnosť alebo v celkovom hodnotení nedosiahne počet bodov podľa odseku 2 alebo 3, 

bude na nesplnenie povinností podľa tejto smernice ústne upozornený svojim 

školiteľom. 

(8) Vysokoškolskí učitelia, ktorí sú v pracovnom pomere s fakultou na ustanovený 

týždenný pracovný čas, a výskumní pracovníci fakulty, ktorí sú v pracovnom pomere s 

fakultou na ustanovený týždenný pracovný čas, sú povinní publikovať najmenej raz za 

obdobie piatich rokov trvania svojho pracovného pomeru s fakultou (na účely 

posudzovania tejto požiadavky sa sčítavajú aj na seba bezprostredne nenadväzujúce 

obdobia trvania pracovného pomeru) vedeckú monografiu vydanú v zahraničnom alebo 

domácom vydavateľstve (AAA, AAB) alebo dva vedecké články uverejnené v časopise, 

ktorý je registrovaný v databázach WoS alebo SCOPUS (ADM/ADN) alebo vedecký 

článok uverejnený v karentovanom vedeckom časopise. Na hodnotenie splnenia tejto 

povinnosti sa vzťahujú primerane ustanovenia odseku 6 tohto článku. Hodnotenie 

splnenia povinnosti podľa tohto odseku sa prvý raz bude realizovať v roku 2018 za 

hodnotené obdobie, ktoré končí v roku 2017. 

 

Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

Čl. 7 

 

(1) Podľa tejto smernice sa posudzuje vedecká činnosť osôb uvedených v čl. 1 tejto 

smernice za obdobie od 1. januára 2018. 

(2) Vyhodnotenie publikačnej činnosti osôb uvedených v čl. 1 tejto smernice za obdobie od 

1. januára 2017 do 31. decembra 2017 sa vykoná aj podľa tejto smernice. Na účely 

ocenenia zamestnancov s najlepšími výsledkami v oblasti publikačnej činnosti sa každá 

osoba podľa čl. 1 tejto smernice bude za obdobie roku 2017 posudzovať podľa tejto 

smernice, ak je to pre ňu výhodnejšie. Ak je pre osobu podľa čl. 1 tejto smernice 

výhodnejšie posúdenie jej publikačnej činnosti podľa vnútorného predpisu č. 9/2015 

smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorá 

upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, 
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Právnickej fakulte, posúdi sa publikačná činnosť tejto osoby podľa vnútorného predpisu 

č. 9/2015 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte. 

(3) Do obdobia podľa čl. 6 ods. 8 sa zarátavajú aj obdobné obdobia podľa vnútorného 

predpisu č. 9/2015 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte. Vydaním vedeckej monografie v zahraničnom alebo 

domácom vydavateľstve (AAA, AAB), vedeckých článkov uverejnených v časopise, 

ktorý je registrovaný v databázach WoS alebo SCOPUS (ADM/ADN) alebo vedeckého 

článku uverejneného v karentovanom vedeckom časopise v čase účinnosti vnútorného 

predpisu č. 9/2015 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v 

Bratislave, Právnickej fakulte, sa považuje povinnosť zamestnanca fakulty podľa čl. 6 

ods. 8 tejto smernice za splnenú, pokiaľ od ich vydania k poslednému dňu obdobia, za 

ktoré sa vykonáva posudzovanie splnenia povinnosti podľa čl. 6 ods. 8 tejto smernice, 

neuplynulo viac ako päť rokov 

 

Čl. 8 

 

Zrušuje sa vnútorný predpis č. 9/2015 smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, ktorá upravuje hodnotenie vybraných vedeckých aktivít vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulte. 

 

Čl. 9 
 

(1) Osoby uvedené v čl. 1 tejto smernice sú povinné vo svojich publikačných výstupoch 

výslovne uviesť, že ich pracoviskom, resp., pôsobiskom, je Univerzita Komenského v 

Bratislave, Právnická fakulta. V prípade nesplnenia tejto povinnosti v publikačnom výstupe sa 

tento publikačný výstup nemusí započítať do hodnotenia a bodovania publikačnej činnosti 

autora podľa tejto smernice. 

(2) Táto smernica sa nevzťahuje na doktorandov fakulty v kalendárnom roku, v ktorom boli 

prvý raz zapísaní na doktorandské štúdium na fakulte. 

(3) Táto smernica bola prerokovaná kolégiom dekana fakulty dňa 24. 4. 2018 a vedením fakulty 

dňa 4. 6. 2018.  

(4) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 6. 6. 2018.  

 

 

V Bratislave dňa 6. 6. 2018  

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

dekan fakulty 


