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Uchádzač (meno, priezvisko, tituly):  ....................................................................................... 

Odbor habilitačného a inauguračného konania:  Ekonomika a manažment podniku 
  

 

AKTIVITY doc. 

uchádzač 

 

spolu 

za posledných 

5 rokov 

2018-2022 

 I. Pedagogická činnosť 

 pedagogická činnosť na vysokej škole (roky) v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného 

týždenného pracovného času 
5   

 časový interval  PhD. - doc./doc. - prof. (roky) 4   

 vedenie záverečných prác v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu (počet) 15   

  zavedenie predmetu študijného programu bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského 

štúdia za ostatných desať rokov 
nie    

 II. Vedecká škola   

 počet ukončených doktorandov v danom alebo príbuznom odbore  -   

 školenie doktoranda po absolvovaní dizertačnej skúšky v danom študijnom odbore  -   

 III. Publikačná činnosť 1 

 III. 1 Knižné publikácie (počet/min AH) 2 

 - vysokoškolské učebnice (ACA, ACB; P1) 

- odborné knižné publikácie, skriptá a učebné texty (BAA, BAB, BCI; P1, O1) 2/6   

 III. 2 Vedecké monografie   

 vedecké monografie 3  (počet/min AH)  

(AAA, AAB; V1) 
1/3   

 III. 3 Vedecké práce, publikácie vo vedeckých časopisoch a zborníkoch  4 

 vedecké práce publikované doma  

- v časopisoch evidovaných v databázach WoS alebo Scopus a v karentovaných časopisoch   

  (ADN, ADD; V3) 

- vo vedeckých časopisoch nekarentovaných (ADF; V3) 

- v recenzovaných  vedeckých zborníkoch a  zborníkoch charakteru vedeckej monografie 

(AED, ABB; V2) 

- kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (ABD; V2) 

8 
z toho minimálne 

4 príspevky 
vo vedeckých 

časopisoch 

  

 vedecké práce publikované v zahraničí  

- v časopisoch evidovaných v databázach WOS alebo Scopus a v karentovaných časopisoch   

  (ADM, ADC; V3)  

- vo vedeckých časopisoch nekarentovaných (ADE; V3)  

- v recenzovaných vedeckých zborníkoch a  zborníkoch charakteru vedeckej monografie 

(AEC, ABA; V2) 

- kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (ABC; V2) 

12 
z toho minimálne 

6 príspevkov 

vo vedeckých 
časopisoch 

  

 príspevky publikované v recenzovaných zborníkoch z vedeckých konferencií (spolu) 

- zahraničné vedecké konferencie (AFA, AFC; V2, V3) 

- domáce vedecké konferencie (AFB, AFD; V2, V3) 

9 

7 

2 

  

                                                           
1 V prípade zamestnanca EF UMB v Banskej Bystrici musia byť všetky publikácie evidované v Univerzitnej knižnici Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici pred podaním žiadosti. 

2 V prípade knižných publikácií (vysokoškolské učebnice, OKP, učebné texty, vysokoškolské skriptá) musí mať každý z  požadovaných 

výstupov rozsah minimálne 3 AH (autorský podiel uchádzača).  

3 Vedecká monografia musí mať rozsah minimálne 3 AH (autorský podiel uchádzača). 

4 V prípade publikácií vo vedeckých časopisoch sa akceptujú  maximálne 3 výstupy v rovnakom časopise v priebehu 4-ročného obdobia. Berú sa 

do úvahy len výstupy publikované v časopisoch v odbore ekonómia a manažment. 

Pre potreby habilitačného konania sa vyžadujú minimálne 2 výstupy v rôznych časopisoch kategórií A alebo A- (časopisy minimálne v kvartiloch 

Q2, Q3 alebo Q4 v roku publikovania (WoS alebo Scopus; kvartily JIF, JCI, SJR)) s primeraným autorským podielom (minimálne 20 % podiel 

uchádzača). 

 



 III. 4 Minimálne požiadavky na počty publikovaných vedeckých prác na získanie titulu docent  

 vedecké práce celkom 30   

 výstupy kategórie A+, A, A- (podľa štandardov a metodiky SAAVŠ) 4   

 III.5 Odborné a iné práce (domáce/zahraničné) 

 kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK), odborné práce v karentovaných a ostatných 

časopisoch (BDC, BDD, BDE, BDF), odborné práce v časopisoch registrovaných 

v databázach WOS a Scopus (BDM, BDN) a iné práce (BEE, BEF, BFA, BFB, BGG, EAI, 

EAJ, EDI, EDJ); O2, O3 

3   

 IV. Ohlasy na publikačnú činnosť – spolu 5 30   

 citácie v zahraničných a domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of 

Science a databáze Scopus (kategória 1 a 2 podľa 456/2012 Z. z.) 
15   

 citácie v zahraničných a domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

(kategória 3 a 4 podľa 456/2012 Z. z) 
   

 recenzie v zahraničných a domácich publikáciách (kategória 5 a 6 podľa 456/2012 Z.z.)    

 V. Koordinácia, resp. riešenie výskumných projektov a projektov pre prax – spolu 6    3   

 z toho vedúci projektu/zodpovedný riešiteľ (koordinátor) resp. zástupca vedúceho 

projektu/zástupca zodpovedného riešiteľa (koordinátora) 
1   

 VI. Iné – doplňujúce kritériá  

Pre potreby habilitačného konania uchádzač preukazuje plnenie minimálne jedného doplňujúceho kritéria, pre potreby inauguračného konania 

uchádzač preukazuje plnenie minimálne troch doplňujúcich kritérií.7 

 Hirschov index uchádzača (WoS alebo Scopus) min 3   

 
Výskumný, prednáškový pobyt alebo stáž na zahraničnom pracovisku 

súhrnne aspoň 2 

týždne 
  

 Členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu (domáci, zahraničný) -   

 Posudzovateľská činnosť knižných publikácií (monografie, vysokoškolské učebnice, odborné 

knižné publikácie; posudzovanie príspevkov vo vedeckých časopisoch; posudzovanie 

projektov 

áno   

 Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedecko-akademických a vedecko-pedagogických 

hodností  
-   

 Zostavenie zborníka vedeckých prác, editovanej knihy -   
 

 

Príloha: 

- prehľad pedagogickej, publikačnej, vedeckovýskumnej a inej činnosti uchádzača v členení podľa 

požadovaných kritérií – spolu (III.1 a III.2 – uviesť autorský podiel uchádzača v AH pri každej publikácii; 

III.4 – v samostatnej prílohe uviesť výstupy kategórie A+, A, A- podľa štandardov a metodiky SAAVŠ), 

 

- prehľad pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej a inej činnosti uchádzača v členení podľa 

požadovaných kritérií – za posledných 5 rokov (III.1 a III.2 – uviesť autorský podiel uchádzača v AH 

pri každej publikácii; III.4 – v samostatnej prílohe uviesť výstupy kategórie A+, A, A- podľa štandardov 

a metodiky SAAVŠ). 

 

 

 

 

 .........................................................  ......................................................... 

 dátum a podpis uchádzača podpis predsedu komisie 
 

                                                           
5 Autocitácie sa vylučujú. Minimálne 50 % požadovaných citácií pochádza od autorov mimo fakulty, na ktorej pôsobí uchádzač.  
6 V prípade zamestnanca EF UMB v Banskej Bystrici musia byť projekty zaradené do databázy projektov UMB v Banskej Bystrici. Uchádzač 

predkladá relevantný doklad o účasti na projekte. 

7 Uchádzač predkladá relevantné doklady o plnení doplňujúcich kritérií. 



 

 

Kategórie výstupov tvorivej činnosti podľa Metodiky SAAVŠ  

podľa špecifík odboru ekonómia a manažment 

 

 
Úroveň 

kvality 

Popis kategórie úrovne kvality Charakter výstupu 

 

 

 

A+ 

 

 

 

 

špičková medzinárodná úroveň z 

hľadiska originality, rigoróznosti a 

dosahu vplyvu výstupu tvorivej 

činnosti – výstup prináša novú 

agendu v rámci príslušnej tvorivej 

činnosti alebo má zásadný prínos 

pre rozvoj príslušnej tvorivej 

činnosti v globálnom kontexte 

 

 

 výstupy v časopisoch Q1 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR) 

 výstupy v časopisoch Q2 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR) s minimálne 10 

citáciami od rôznych zahraničných autorov registrovanými v citačných 

indexoch Web of Science a databáze Scopus 

 vedecké monografie vydané vo svetovom jazyku v zahraničných 

renomovaných vydavateľstvách podľa CREPČ (napr. Elsevier, 

Springer, Palgrave, Wiley a pod.); minimálny podiel autora – 

uchádzača 3 AH  

 

 

 

A 

 

významná medzinárodná úroveň z 

hľadiska originality, rigoróznosti a 

dosahu vplyvu výstupu tvorivej 

činnosti – výstup významne 

prispieva k rozvoju príslušnej 

tvorivej činnosti v širšom 

medzinárodnom kontexte 

 

 výstupy v časopisoch Q2 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR), ak nie sú 

zaradené v A+ 

 výstupy v časopisoch Q3 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR) s minimálne 5 

citáciami od rôznych zahraničných autorov registrovanými v citačných 

indexoch Web of Science a databáze Scopus 

 štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie 

vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (podľa CREPČ) 

 kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom 

vydavateľstve (podľa CREPČ) 

 článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie 

vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (podľa 

CREPČ); zvyčajne evidovanom vo Web of Science alebo Scopus. 

 

 

A-  

 

medzinárodne uznávaná úroveň z 

hľadiska originality, rigoróznosti a 

dosahu vplyvu výstupu tvorivej 

činnosti – výstup predstavuje 

určitý prínos k rozvoju príslušnej 

tvorivej činnosti v 

medzinárodnom kontexte 

 

 

 výstupy v časopisoch Q3 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR), ak nie sú 

zaradené v A 

 výstupy v časopisoch Q4 (WoS, Scopus; JIF, JCI, SJR) 

 ostatné publikácie evidované vo WoS alebo Scopus 

 vedecká monografia alebo kapitola v monografii vo svetovom jazyku 

vydaná v domácom vydavateľstve 

 

B 

 

národne uznávaná úroveň z 

hľadiska originality, rigoróznosti a 

dosahu vplyvu výstupu tvorivej 

činnosti – výstup predstavuje 

určitý prínos k rozvoju príslušnej 

tvorivej činnosti v kontexte 

 

 

 recenzované vedecké výstupy v časopisoch alebo zborníkoch domáce 

a zahraničné 

 vedecká monografia alebo kapitola v monografii v slovenskom jazyku 

vydaná v domácom vydavateľstve 

 
 

 

 


