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Vedecká rada univerzity 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 univerzity na návrh 
vedeckej rady príslušnej fakulty.1 
 

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

Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
 

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

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

 
(3) Funkciu profesora môže obsadiť 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) Funkciu profesora môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom docent, 
ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené vedeckou radou univerzity na vymenovanie za 
profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač zameraním svojho odboru najbližšie.  
 

(5) Funkciu docenta 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 
uplatňovaných pri jeho habilitačnom konaní. 
 

(6) Uchádzač o funkciu profesora musí v čase od získania titulu profesor školiť doktorandov 
v akreditovanom študijnom programe doktorandského štúdia, na ktorý bol schválený ako 
školiteľ.  
 

(7) Funkciu profesora alebo docent môže obsadiť aj uchádzač, ktorý získal vedecko-
pedagogický titul profesor alebo docent na inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí, 
pričom preukázal porovnateľné plnenie platných kritérií FMUK na vymenovanie za 
profesora alebo na habilitáciu na docenta. 
 

(8) Plnenie požiadaviek v odsekoch (1) – (7) posúdi komisia pre výberové konanie 
vymenovaná dekanom.   
 

 
 

Čl. 2 
                                                 
11 § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona o vysokých školách. 



Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na  
Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave 

 
(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) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie funkcií profesorov boli prerokované vedeckou radou fakulty dňa 25. apríla 2014 
a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave 
dňa 28. apríla 2014 a účinnosť dňom 1. mája 2014. 
(2) Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo 
dňa13. januára 2003. 
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