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Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

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 Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej 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 Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len „fakulta“). 

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

(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) Vo funkcii profesora môže pôsobiť len uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo 
umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od získania svojho vedecko-
pedagogického titulu „profesor“ preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej 
činnosti, vrátane počtu a kvality citácií. Minimálnou požiadavkou nárastu plnenia kritérií 
je publikovanie štyroch vedeckých prác za dva roky, z toho aspoň jedna publikácia je 
kategórie A podľa kritérií Akreditačnej komisie (oblasť výskumu humanitné vedy) 
a aspoň jedna publikácia je vydaná v zahraničí v cudzom jazyku, a raz za tri roky podanie 
žiadosti o grantový projekt alebo byť aktívnym spoluriešiteľom grantového projektu na 
fakulte. Tieto požiadavky sa na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len 
„univerzita“) vzťahujú aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly 
alebo umelecko-pedagogické tituly na inej vysokej škole. 

(4) Vo funkcii profesor môže pôsobiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom alebo 
umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené 
vedeckou radou univerzity na vymenovanie za profesora fakulty. Táto požiadavka sa 
vzťahuje na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly 
alebo umelecko-pedagogické tituly „docent“ na inej vysokej škole. 

(5) Vo funkcii docent môže pôsobiť len uchádzať s vedecko-pedagogickým titulom alebo 
umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od získania svojho vedecko-
pedagogického titulu „docent“ preukázal primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej 
činnosti, vrátane počtu a kvality citácií. Minimálnou požiadavkou nárastu plnenia kritérií 
je publikovanie šiestich vedeckých publikácií za tri roky, z toho aspoň dve publikácie 
v zahraničí v cudzom jazyku, a raz za tri roky podanie žiadosti o grantový projekt alebo 
byť aktívnym spoluriešiteľom grantového projektu na fakulte. Tieto požiadavky sa 
vzťahujú na univerzite aj na uchádzačov, ktorí získali svoje vedecko-pedagogické tituly 
na inej vysokej škole. 

(6) Uchádzač o funkciu profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného 
odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na fakulte. 
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Čl. 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte 

(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. 

(3) Ak je úspešným uchádzačom profesor, ktorý doposiaľ pôsobil v tejto funkcii na inej 
vysokej škole, alebo ukončil vymenúvacie konanie na inej vysokej škole, predloží dekan 
návrh na prijatie profesora rektorovi univerzity1 na schválenie po predchádzajúcom 
schválení veľkým kancelárom RKCMBF UK. 

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 23.4.2014 a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity 
Komenského v Bratislave dňa 28.4.2014 a účinnosť dňom 1.5.2014. 

(2) Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte zo 
dňa 10.12.2002. 

 

 

 

 ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.  prof. RNDr. Karol Mi čieta, PhD. 

 dekan RKCMBF UK  rektor UK 

                                                 
1 Čl. 3 ods. 16 Pracovného poriadku univerzity. 


