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Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „Vedecká rada UK“) schválila dňa 17.12.2019 v súlade s § 30 ods. 1 písm. a i) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov tieto kritériá na obsadzovanie funkcií odborných asistentov a 

výskumných pracovníkov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na 

Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte sociálnych a ekonomických vied.  

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

Podmienkou na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta alebo funkčného miesta 

výskumného pracovníka je preukázanie primeraného nárastu aktivít vo všetkých oblastiach 

podľa vnútorného predpisu UK č. 14/2014, rešpektujúc zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov univerzity, 

predovšetkým však preukázanie nárastu vedeckej činnosti vrátane počtu a kvality 

publikačných výstupov, citácií za obdobie posledných dvoch rokov.  

 

Článok 2 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie pracovných miest odborných asistentov 

 

1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

FSEV UK  je vedecko-pedagogický titul PhD. v danom študijnom odbore, pričom 

rozhodujúcim kritériom je zameranie výskumnej činnosti a publikačných výstupov.   

2)  Uchádzač o pracovné miesto odborného asistenta musí:  

a) preukázať pedagogickú činnosť v  študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, pričom 

toto kritérium sa neuplatňuje v prípade, že uchádzač nepôsobil predtým  v 

akademickom priestore vo vzdelávacom procese, 

b) preukázať primeraný nárast publikačnej činnosti v kategóriách v sledovanom období , 

v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k 

predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu: 

 autor alebo spoluautor 1 monografie alebo kapitoly v monografii (AAA, 

AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)   

 alebo autor alebo spoluautor 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch 

alebo publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach (ADC, ADD, 

ADM, ADN)  

 alebo autor alebo spoluautor 2 vedeckých prác v zahraničných alebo 

domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  

c) preukázať zapojenie sa do riešenia najmenej jedného domáceho alebo zahraničného 

výskumného/umeleckého projektu v pozícii člena riešiteľského kolektívu, 

 d) preukázať aktívne vystúpenie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, resp. tvorivých 

sympóziách, z toho najmenej 1 v zahraničí. 

 

  



 

 

Článok 3 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií výskumných pracovníkov 

 

1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka na 

FSEV UK  je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vedecko-pedagogický titul PhD. v 

danom študijnom odbore, pričom rozhodujúcim kritériom je zameranie výskumnej činnosti 

a publikačných výstupov. Obsadzovanie pracovného miesta výskumného pracovníka musí 

byť v súlade s požiadavkami schválenými v Počte a štruktúre pracovných miest. 

2)  Uchádzač o pracovné miesto výskumného pracovníka musí:  

a) preukázať primeraný nárast publikačnej činnosti v kategóriách v sledovanom období , 

v ktorom bol uchádzač ekonomicky aktívny v odbore alebo pomerne k 

predchádzajúcemu hodnotenému obdobiu: 

 autor alebo spoluautor 1 monografie alebo kapitoly v monografii (AAA, AAB, 

ABA, ABB, ABC, ABD)   

 a autor alebo spoluautor 1 vedeckej práce uverejnenej v časopisoch alebo 

publikáciách a zborníkoch v registrovaných databázach (ADC, ADD, ADM, 

ADN)   

 alebo autor alebo spoluautor 4 vedeckých prác v zahraničných alebo domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC, AED)  

b) preukázať zapojenie sa do riešenia najmenej jedného domáceho alebo zahraničného 

výskumného/umeleckého projektu v pozícii člena riešiteľského kolektívu, 

c) preukázať aktívne vystúpenie najmenej na 2 vedeckých konferenciách, resp. tvorivých 

sympóziách, z toho najmenej 1 v zahraničí. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Obsadzovanie pracovných miest odborných asistentov a výskumných pracovníkov 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. 

2) Podklady uchádzačov sa predkladajú v písomnej podobe, pričom pre preukázanie plnenia 

požiadaviek určených v bode 2, ods. 2, písm. b) a v bode 3, ods. 2, písm. a) sa požaduje, 

aby išlo o vydané a registrované publikácie, alebo publikácie vydané online alebo o 

publikácie, ktoré boli schválené na publikovanie zo strany vydavateľstva.  

3) Tieto Konkrétne kritériá na obsadzovanie pracovných miest odborných asistentov a 

výskumných pracovníkov na FSEV UK nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo 

Vedeckej rade FSEV UK a účinnosť dňom 1.1.2020. 

4) Pri posudzovaní plnenia kritérií na obsadzovanie funkčných miest odborných asistentov a 

výskumných pracovníkov sa budú ustanovenia tohto predpisu uplatňovať primerane pri 

rešpektovaní zákazu retroaktivity.  

 

17.12.209    Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., v.r.   

   dekanka FSEV UK    


