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Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta telesnej výchovy a športu 

 

Vnútorný predpis č. 3/2014 
Smernica dekana FTVŠ UK 

 

“Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

na FTVŠ UK v Bratislave” 
 

Vedecká rada Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „VR FTVŠ UK“) schválila dňa 9.10.2014 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h) a i) 

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

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tieto všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte telesnej výchovy a športu 

Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „FTVŠ UK). 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK 

 

(1) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul profesor 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) V prípade prvého výberového konania na obsadzovanie funkcie profesora a docenta 

slúži ako podmienka splnenie minimálnych kritérií pre habilitačné, resp. vymenúvacie 

konanie, ktoré sú v súlade s prijatými kritériami akreditačnej komisie a VR FTVŠ UK. 

(4) Funkciu profesor môže obsadiť aj ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom 

alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené 

Vedeckou radou UK na vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má uchádzač 

zameraním svojho odboru najbližšie. Táto požiadavka sa vzťahuje na univerzite aj na 

uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul 

docent na inej vysokej škole.  

(5)  Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním 
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podľa zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 

funkcií vedúcich zamestnancov FTVŠ UK.  

(6) Výberové konania na funkciu profesora a docent vypisuje dekan Fakulty telesnej 

výchovy a športu UK a informuje o tejto skutočnosti rektora UK. 

(7) V prípade, že sa o miesto profesora neuchádza žiadny uchádzač s vedecko – 

pedagogickým titulom profesor, môže toto miesto získať vysokoškolský učiteľ, ktorý má 

vedecko – pedagogický titul docent a u ktorého je objektívny predpoklad získať vedecko 

– pedagogický titul profesora. V takom prípade sa počas vykonávania funkcie profesora 

stáva mimoriadnym profesorom UK. Ak získa počas svojho pôsobenia vo funkcii 

profesora vedecko – pedagogický titul profesor, stáva sa riadnym profesorom. 

 

Čl. 2 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK 

 

 

(1)  Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku 1.  

(2) Pri ďalšom výberovom konaní funkciu profesora môže obsadiť ten uchádzač s 

vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor, ktorý od 

ostatného výberového konania (po uplynutí funkčného obdobia) spĺňa nasledovné 

kritériá: 

a) vyškolil alebo školí minimálne jedného (1) doktoranda v akreditovanom 

študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol schválený ako školiteľ; 

b) je autorom alebo spoluautorom minimálne dvoch (2) publikácií v karentovaných 

časopisoch alebo recenzovaných vedeckých periodikách registrovaných v 

databázach podľa študijných odborov, každá s IF ≥ 0,1; 

c) je autorom jednej (1) vedeckej monografie; 

d) preukáže kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú 20%-ným nárastom plnenia 

minimálnych požiadaviek publikačnej činnosti; 

e) preukáže 20%-ný nárast plnenia minimálnych požiadaviek citačných ohlasov; 

f) preukáže kontinuálnu pedagogickú činnosť minimálne tri (3) roky v študijných 

odboroch, ktoré sú akreditované na FTVŠ UK podľa § 75, ods. 4 Zákona o 

vysokých školách; 

g) spĺňa predpoklady garanta, resp. spolugaranta študijného odboru, alebo študijného 

programu, ktoré sa uskutočňujú na FTVŠ UK; 

h) je v čase výberového konania, alebo v uplynulých piatich rokoch zapojený do 

riešenia minimálne jedného (1) projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou 
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grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a 

vzdelávania. 

 (3) Pri ďalšom výberovom konaní funkciu docent môže obsadiť ten uchádzač s vedecko-

pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent, ktorý od ostatného 

výberového konania (po uplynutí funkčného obdobia) spĺňa nasledovné kritériá: 

a) je autorom alebo spoluautorom minimálne jednej (1) publikácie v karentovaných 

časopisoch alebo recenzovaných vedeckých periodikách registrovaných v 

databázach podľa študijných odborov, každá s IF ≥ 0,1; 

b) je autorom jednej (1) vedeckej monografie; 

c) preukáže kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú 20%-ným nárastom plnenia 

minimálnych požiadaviek publikačnej činnosti; 

d) preukáže 20%-ný nárast plnenia minimálnych požiadaviek citačných ohlasov; 

e) preukáže kontinuálnu pedagogickú činnosť minimálne tri (3) roky v študijných 

odboroch akreditovaných na FTVŠ UK; 

f) je v čase výberového konania, alebo v uplynulých piatich rokoch zapojený do 

riešenia minimálne jedného (1) projektu dotovaného domácou alebo zahraničnou 

grantovou agentúrou alebo agentúrou na podporu vedeckého výskumu a 

vzdelávania. 

 

 

Čl. 3 Záverečné ustanovenie 

(1)  Zrušuje sa opatrenie rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 13/2002 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

na obsadzovanie miest profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave, platné a 

účinné od 2. decembra 2002.  

(2)  Tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov nadobúdajú platnosť dňom ich 

schválenia VR FTVŠ UK 9.10.2014 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia VR UK 

13.10.2014.  

 

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  

dekan FTVŠ UK  

 

 

V Bratislave, 9.10.2014 


