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Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (podľa § 12 ods. 1 písm. h) a i)) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schvaľuje Vedecká rada Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „vedecká rada 
fakulty“) všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkcií profesorov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len „fakulta“).  
 
 

 
Čl. 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
 
(1) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora  je  vedecko-pedagogický  titul 

profesor v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore. 
(2) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je  vedecko-pedagogický  titul 

„docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom študijnom odbore. 
(3) Vo funkcii profesora môže pôsobiť len uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý  

od získania svojho vedecko-pedagogického titulu „profesor“ preukázal primeraný nárast plnenia 
kritérií uplatňovaných pri jeho vymenúvacom konaní. 

(4)  Vo funkcii profesor môže pôsobiť aj uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom docent, ktorý 
spĺňa aktuálne kritériá schválené vedeckou radou univerzity na vymenovanie za profesora 
v príslušnom odbore.   

(5) Vo funkcii docent môže pôsobiť len uchádzať s vedecko-pedagogickým titulom docent, ktorý  od 
získania svojho vedecko-pedagogického titulu „docent“ preukázal primeraný nárast plnenia kritérií 
uplatňovaných pri jeho habilitačnom konaní. 

(6) Uchádzač o funkciu  profesora musí spĺňať požiadavky na garantovanie študijného programu vo 
svojom vednom odbore rozvíjanom na fakulte. 

(7)   Uchádzač o funkciu  profesora  musí v čase od získania titulu „profesor“  pravidelne vypisovať 
témy dizertačných prác pre doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského 
štúdia, na ktorý bol schválený ako školiteľ. 

(8) Plnenie požiadaviek v odsekoch (1) - (7) vyhodnocuje komisia pre výberoví konanie vymenovaná 
dekanom.   

 
Čl. 2 

 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov  

 
(1) Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1. 
 
(2) Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa zásad uvedených vo 
vnútornom predpise univerzity. 
 
(3) Konkrétne podmienky výberového konania stanovuje dekan na základe návrhu garanta študijného 

programu, alebo vedúceho katedry po vyjadrení sa príslušnej sekcie. 
 
(4) Konkrétne podmienky musia v každom výberovom konaní obsahovať minimálne nasledovné 

požiadavky: 
-  vedecké zameranie  
-  vedecká činnosť v odbore dokumentovaná publikačnými výstupmi a ohlasmi na ne 
-  pedagogická činnosť v študijnom programe vedeckého zamerania uchádzača alebo v študijnom 
programe príbuznom jeho vedeckému zameraniu.  
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- prehľad pedagogických, publikačných, vedeckovýskumných a organizačných aktivít za 
posledných 5 rokov 
-  študijné programy, na ktorých uchádzač mieni participovať – aspoň jeden z nich musí byť 
doktorandský 

 
 

Čl.3 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcií profesorov boli schválené na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky dňa 14. 4. 2014 a Vedeckej rady univerzity dňa 28. 4. 2014 a nadobúdajú 
účinnosť dňom 1. mája 2014. 

(2) Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo dňa 
14.4.2003. 

 
 
 
 
 
 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
dekan FMFI UK             rektor UK 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


