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Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o vysokých školách“) Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „vedecká rada fakulty“) prerokovala všeobecné kritériá 
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania 
na obsadzovanie funkcií profesorov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len „fakulta“).  

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesor je vedecko-pedagogický 
titul „profesor“ v  študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom 
študijnom odbore. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je 
vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo 
v príbuznom študijnom odbore. 

2. Funkčné miesto profesora alebo docenta môže obsadiť uchádzač: 
a) ktorý získal vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ na Univerzite 

Komenského po splnení platných kritérií na vymenovanie za profesora alebo na 
habilitáciu docenta, alebo 

b) ktorý získal vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ na inej vysokej škole 
v SR alebo v zahraničí, pričom preukázal plnenie platných kritérií PRIF UK na 
vymenovanie za profesora alebo habilitáciu docenta 

3. Uchádzač o miesto profesora musí: 
a) byť autorom alebo spoluautorom vedeckých prác v súlade s kritériami 

Prírodovedeckej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ pre jednotlivé oblasti výskumu; 

b)  preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia 
viaže; 

c)  spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru, 
alebo študijného programu a ich súčastí, na ktorý sa funkcia viaže; 

d) uchádzač o miesto profesora musí byť v čase výberového konania, alebo v uplynulých 
3 rokoch hlavným riešiteľom alebo spoluriešiteľom národného alebo medzinárodného 
vedeckého projektu  

4. Uchádzač o funkčné miesto docenta musí: 
a) byť autorom alebo spoluautorom vedeckých prác v súlade s kritériami 

Prírodovedeckej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-
pedagogického titulu „docent“ pre jednotlivé oblasti výskumu; 

b) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia 
viaže;  

c) spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru, 
na ktorý sa funkcia viaže. 

5. Miesto profesora môže byť obsadené vysokoškolským učiteľom, ktorý má vedecko-
pedagogický titul „docent“, a u ktorého je objektívny predpoklad získať vedecko-
pedagogický titul „profesor“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky 
na obsadzovanie miest profesorov boli prerokované na zasadnutí Vedeckej rady PRIF UK 
dňa 25.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou UK 28.4.2014 
a účinnosť 1.5.2014. 

7. Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo 
dňa 2.12.2002. 

 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
dekan PRIF UK      rektor UK 
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