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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila
dňa 28. apríla 2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a
docentov  a  konkrétne  podmienky  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  na  Univerzite
Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita). 

Vedecká rada  UK prijíma  postup,  podľa  ktorého  sa  bude  konať  pri  príprave  návrhov  na
obsadzovanie pracovných miest profesorov a docentov  na univerzite. Ak ide o obsadzovanie
pracovných  miest  profesorov  a  docentov  na  fakultách,  postupuje  sa  podľa  všeobecných
kritérií  a konkrétnych podmienok, ktoré pre každú fakultu schvaľuje Vedecká rada UK na
návrh vedeckej rady príslušnej fakulty.1

Čl. 1
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na univerzite

(1) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický
titul alebo umelecko-pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo
v príbuznom študijnom odbore.

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

(3) Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

(4) Funkciu  profesora  môže  obsadiť  ten  uchádzač  s vedecko-pedagogickým  titulom  alebo
umelecko-pedagogickým  titulom  profesor,  ktorý  od  získania  svojho
vedecko-pedagogického  alebo  umelecko-pedagogického  titulu  profesor  preukázal
primeraný  nárast  plnenia  kritérií  publikačnej  činnosti  vrátane  počtu  a  kvality  citácií.
Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví Vedecká rada UK na návrh vedeckých
rád fakúlt. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje
vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

(5) Funkciu profesor môže obsadiť aj  ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo
umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené Vedeckou
radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač  zameraním svojho
odboru najbližšie.
Táto  požiadavka  sa  vzťahuje  na  univerzite  aj  na  uchádzačov,  ktorí  získali  svoj
vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent na inej vysokej škole.

(6) Funkciu  docent  môže  obsadiť  ten  uchádzač  s vedecko-pedagogickým  alebo
umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického
alebo umelecko-pedagogického titulu docent preukázal primeraný nárast  plnenia kritérií
publikačnej  činnosti  vrátane počtu a kvality citácií.  Primeranosť nárastu plnenia týchto
kritérií ustanoví Vedecká rada UK  na návrh vedeckých rád fakúlt.
Táto  požiadavka  sa  vzťahuje  na  univerzite  aj  na  uchádzačov,  ktorí  získali  svoje
vedecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole.

1 § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách.
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(7) Uchádzač  o funkciu   profesora  musí  mať  predpoklady  formulovať  rozvoj  študijného
odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na univerzite.

Čl. 2
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na univerzite

(1) Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.

(2) Obsadzovanie  funkcií  profesorov  sa  uskutočňuje  výberovým  konaním  podľa  zásad
výberového  konania  na  obsadzovanie  pracovných  miest  vysokoškolských  učiteľov,
pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  funkcií  profesorov  a  docentov  a  funkcií
vedúcich zamestnancov univerzity.

Čl.3
Záverečné ustanovenie

(1) Zrušuje sa opatrenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2002 Všeobecné
kritériá  na  obsadzovanie  miest  profesorov  a docentov  a konkrétne  podmienky  na
obsadzovanie miest  profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,  platné a účinné
od 2. decembra 2002.

(2) Tieto  všeobecné  kritériá  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  a  docentov  a  konkrétne
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia
vo Vedeckej rade UK a účinnosť 1. mája 2014.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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