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Podľa Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 12 ods.1 písmeno h) a i), § 15 ods.1 
písmeno c, § 33 ods.3 písmeno b, § 75 ods.3,4,5,6,7 a § 76 ods. 2,3,4,5 § 77 ods.1a 2) 
Vedecká rada FAF UK prerokovala všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na 
obsadzovanie miest profesorov a docentov a predložila ich na schválenie Vedeckej rade 
Univerzity Komenského. 
 

Čl. 1 
1) Všeobecné kritéria na obsadzovanie miest profesorov a docentov 
 

a) funkcie profesora a docenta sa viažu na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú vedecko-
pedagogické tituly "profesor" resp." docent", 

 
b) kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-

pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom 
študijnom odbore, 

 
c) kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docent je vedecko-pedagogický 

titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom 
študijnom odbore, 

 
d) vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul "profesor" a vykonáva 

funkciu profesora je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom, 
 

e) vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul "docent" a vykonáva 
funkciu profesora je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym profesorom. 

 
2) Funkčné miesto profesor alebo docent môže obsadiť uchádzač: 
 

a) ktorý získal vedecko-pedagogický titul na Univerzite Komenského, 
 

b) ktorý získal vedecko-pedagogický titul na inej vysokej škole a preukázal plnenie 
kritérií schválených Vedeckou radou UK pre habilitácie docentov a vymenúvacie 
konanie profesorov na FAF UK. 

 
3) Uchádzač o funkčné miesto profesora musí: 

 
a) v období od získania vedecko-pedagogického titulu vyškoliť alebo školiť doktorandov 

v akreditovanom študijnom odbore, 
b) viesť výskumný kolektív, 
c) byť vedúcim grantových projektov alebo sa podieľať na domácom alebo zahraničnom 

grantovom projekte, 
d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu vykazovať primeraný nárast 

publikácií v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a vykazovať primeraný 
citačný ohlas 

e) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť, najmä vedenie prednášok a skúšanie, 
f) byť oponentom záverečných prác doktorandského štúdia, kvalifikačných prác, 

grantových projektov, expertíz a i. 
g) byť schopný garantovať kvalitu a rozvoj študijného odboru. 

 
  



4) Uchádzač o funkčné miesto docenta musí: 
 
a) byť oponentom záverečných prác magisterského a doktorandského štúdia, 

výskumných správ a i., 
 

b) byť školiteľom doktorandov, 
 

c) podieľať sa na grantovom projekte alebo byť vedúcim grantového projektu, 
 

d) pravidelne publikovať výsledky vedecko-výskumnej práce v zahraničných a domácich 
vedeckých periodikách a vykazovať primeraný nárast počtu citácií, 

 
e) zúčastňovať sa na tvorbe študijnej literatúry, 

 
f) pravidelne pedagogicky pôsobiť v príslušnom študijnom odbore, 

 
g) prispievať k rozvoju študijného odboru a podieľať sa na garantovaní kvality 

bakalárskeho študijného programu. 
 

Čl. 2. 
 
1) Konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov 
 

a) obsadzovanie funkčných miest profesorov sa uskutočňuje podľa vnútorného predpisu 
Univerzity Komenského 

 
b) výberové konanie na funkciu profesora vypisuje dekan fakulty a informuje o tejto 

skutočnosti rektora UK, 
 

c) uchádzač musí spĺňať všetky podmienky v čl.1, 
 

d) o funkciu profesora sa môže uchádzať aj pracovník s vedecko-pedagogickým titulom 
docent len ak je objektívny predpoklad, že počas funkčného obdobia získa vedecko-
pedagogický titul profesor, 

 
e) ak je úspešný uchádzač, ktorý pôsobil a získal vedecko-pedagogický titul na inej 

vysokej škole, dekan FAF UK podľa článku 3 ods. 5 Pracovného poriadku UK, 
predloží návrh na obsadenie miesta profesora týmto uchádzačom rektorovi Univerzity 
Komenského na schválenie. 

 
Čl.3 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Pracovné podmienky profesorov a docentov sú stanovené Zákonom č. 131 a sú uvedené 
v katalógu pracovných činností UK. Platové zaradenie je uvedené v platovom poriadku UK  
(opatrenia rektora UK č. 1/2002). 
 
(2) Všeobecné kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov a 
docentov boli prerokované dňa 17. decembra 2002 na zasadnutí Vedeckej rady FAF UK a  
nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Vedeckou radou UK 13.1.2003 a nadobúdajú platnosť 



dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť 
dňom 1.5.2014. 
(1) Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo 
dňa 13.1.2003. 
 
 
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
     dekan FAF UK          rektor UK 
 


