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CZ 1360/2019 RE 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ 
PROFESOROV A DOCENTOV, KONKRÉTNE PODMIENKY                               
NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A KRITÉRIÁ                          

NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ HOSŤUJÚCICH PROFESOROV                         
NA KATOLÍCKEJ UNIVERZITE V RUŽOMBERKU 

 

Názov 
dokumentu 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie 
funkcií hosťujúcich profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

Verzia: 1 
Dátum vydania: 02.04.2019 
Status: VEREJNÝ 

 

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval: prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 25.2.2019  
Odporučil na 
schválenie: 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 05.03.2019  
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. 05.03.2019  

Schválil: Vedecká rada KU 02.04.2019  

História dokumentu 
V tejto časti sú zaznamenané údaje o histórii tvorby dokumentu pre prípad potreby jeho prepracovania  
a opätovného schválenia a distribuovania. 

Číslo 
verzie 

Platné 
Komentár (dôvod zmeny alebo aktualizácie) 

Od Do 
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Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „Vedecká rada KU“) schválila 
dňa 02.04.2019 v súlade s § 12 ods. 1 písm. h), i) a j) 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“)1 tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií 
hosťujúcich profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „KU“).  

Článok 1 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na KU 

(1) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie kritérií 
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej vysokej 
školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 
zákona č. 269/2018 Z. z. 2  

(2) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií 
vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch                       
pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. 3  

(3) Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie predstavujú súbor požiadaviek, 
ktorých plnením je podmienené udelenie akreditácie habilitačného konania 
a inauguračného konania4. 

                                                 
1 V navrhovanom vnútornom predpise sa vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (znenie platné od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019). 
2 § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3 tamtiež § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. 
4 tamtiež § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. Slovenská akreditačná agentúra v súlade s § 38 ods. 5) zverejní návrh 
štandardov na svojom webovom sídle do 31. októbra 2019. V súlade s § 113 ods. 3 ah) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách do nadobudnutia účinnosti štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie                              
je kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie a) docenta vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
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(4) Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie sa s možnými osobitosťami                     
pre jednotlivé študijné odbory zameriavajú najmä na úroveň  

a) obsahovej príbuznosti odboru habilitačného konania a inauguračného konania 
a študijného odboru, ku ktorému má byť odbor habilitačného konania a inauguračného 
konania priradený,  

b) tvorivej činnosti vysokej školy v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného 
konania a inauguračného konania priradený,  

c) kritérií príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“,  

d) kritérií príslušnej vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“,  

e) požiadaviek na výber oponentov, členov habilitačnej komisie, členov inauguračnej 
komisie a dodržiavania týchto požiadaviek5.  

(5) Uchádzač o funkčné miesto profesora musí preukázať schopnosti na úspešné zvládanie 
činností spojených s týmto funkčným miestom, ktorými podľa zákona o vysokých školách  
sú: Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora je v rámci vysokej školy alebo 
fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania                               
a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia. Prispieva svojou výskumnou, 
vývojovou, liečebno-preventívnou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou 
činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov 
s ostatnými študijnými odbormi; garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality 
a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje. Medzi 
pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok 
a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie 
doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov. 

                                                 
pedagogický titul „docent“, b) profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ 
alebo „profesor“.  
5 tamtiež § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. 
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V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti profesora 
formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť 
a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých 
podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov 
a organizovanie medzinárodných vedeckých alebo umeleckých podujatí.6  

(6) Uchádzač o funkčné miesto docenta musí preukázať schopnosti na úspešné zvládanie 
činností spojených s týmto funkčným miestom, ktorými podľa zákona o vysokých školách  
sú: Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta prispieva v spolupráci s profesorom 
vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia 
svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou 
k rozvoju poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, 
techniky alebo umenia. Garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja 
bakalárskeho študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje, ak túto 
činnosť nevykonáva profesor. Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania 
patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania                       
na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, 
tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi 
pracovné povinnosti docenta výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie 
jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 
medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov 
a organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.7  

(7) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický 
titul „profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym 
profesorom príslušnej vysokej školy; ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom.                   
Ak mimoriadny profesor vysokej školy získa počas svojho pôsobenia vo funkcii profesora 

                                                 
6 § 75 ods. 2 zákona č. 131 Z. z. o vysokých školách 
7 § 75 ods. 3 zákona č. 131 Z. z. o vysokých školách 
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vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor", stáva sa riadnym 
profesorom vysokej školy.  

(8) Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu alebo                  
bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú 
spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných 
vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné 
pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne.  

(9) Uchádzač o funkciu profesora a docenta svojím životom a (nielen) akademickou prácou 
naplňuje hlboké mravné a etické princípy. 

(10) Pri viacerých uchádzačoch spĺňajúcich kritériá na obsadenie miest profesora alebo 
docenta sa ako doplňujúce kritériá budú považovať: vyváženosť didaktických schopností 
a vedeckej aktivity, zámery vo vedeckej aktivite a šírka vedecko-pedagogickej orientácie. 

Článok 2 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na KU 

(1) Obsadzovanie pracovných miest a 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 KU. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora 
je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. 
Vypísanie výberového konania KU zverejňuje na webovom sídle určenom Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na úradnej výveske KU alebo 
úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte.  

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

(3) Fakulta môže vypísať výberové konanie len na funkčné miesta schválené v štruktúre 
pracovných miest a má dodržiavať predpísanú odbornú skladbu.  
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(4) Uchádzač predloží nasledovné dokumenty preukazujúce výsledky kontinuálnej 
pedagogickej, publikačnej a vedecko-výskumnej alebo umeleckej činnosti v príslušnom 
študijnom odbore za obdobie ostatných 5 rokov, ktoré sa primerane zohľadnia                                   
pri výberovom konaní: 

a) charakteristiku pedagogického pôsobenia: pedagogická prax v študijnom odbore, 
resp. v príbuznom odbore, zabezpečenie predmetov, vedenie prednášok, 
garantovanie resp. spolugarantovanie študijných programov, podieľanie                                        
sa na zabezpečovaní študijného programu, vedenie diplomantov a doktorandov, 
pôsobenie v komisiách v rámci doktorandského štúdia, v habilitačných 
a inauguračných komisiách, tvorba študijných materiálov: učebnica, učebné texty, 
zoznam riešených vzdelávacích projektov; 

b) charakteristiku vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti:  
- vedecko-výskumné projekty uchádzača: aktívna činnosť vo vedecko-výskumných 

alebo umeleckých tímoch, koordinátor alebo zástupca koordinátora aspoň 
v jednom vedecko-výskumnom alebo umeleckom projekte, ďalšie vedecko-
výskumné alebo umelecké aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni 
(spoluriešiteľ ďalších vedeckých alebo umeleckých projektov, prípadne 
aplikačných projektov s výstupom do praxe, expertízna činnosť a pod.); 

- publikačná aktivita uchádzača: primeraný nárast publikačnej činnosti 
v kategóriách A a B kritérií komplexnej akreditácie8 (v sledovanom 5-ročnom 
období minimálne 2 výstupy v kategórii A, z toho aspoň v jednom má uchádzač 
najmenej  50% podiel, resp. je prvým autorom a minimálne 1 výstup v kategórii B, 
v ktorom má uchádzač najmenej 50% podiel, resp. je prvým autorom; alebo 
alternatívne: minimálne 2 výstupy v kategórii B, z toho aspoň v jednom                                    

                                                 
8 Vychádza sa z doteraz platných kritérií Akreditačnej komisie na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Slovenská akreditačná 
agentúra v súlade s § 38 ods. 5) zverejní návrh štandardov na svojom webovom sídle do 31. októbra 2019. 
Schválenie štandardov oznámi agentúra všetkým verejným vysokým školám, štátnym vysokým školám 
a súkromným vysokým školám bezodkladne po ich zverejnení na svojom webovom sídle. 
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má uchádzač najmenej 50% podiel, resp. je prvým autorom a minimálne 1 výstup 
v kategórii A, v ktorom má uchádzač najmenej 50% podiel, resp. je prvým 
autorom); primeraný počet výstupov aj v kategórii C v danej oblasti výskumu); 
u uchádzačov pracujúcich v príbuznej oblasti umeleckých aktivít možno časť 
týchto výstupov nahradiť adekvátnymi významnými tvorivými počinmi, pričom 
najmenej dva sú v spolupráci so zahraničím, resp. na medzinárodnej úrovni; 

- citácie a ohlasy uchádzača: primeraný počet citácií a ohlasov (z toho je aspoň 5 
ohlasov v zahraničí a minimálne 3 sú evidované vo WoS alebo SCOPUS); 

- ďalšie vedecko-výskumné a umelecké aktivity uchádzača: členstvo vo vedeckých 
radách a odborných spoločnostiach, členstvo v redakčných radách vedeckých 
a odborných časopisov, účasť aspoň na dvoch zahraničných alebo medzinárodných 
konferenciách s pozvanou prednáškou, v prípade umeleckej činnosti byť pozvaný 
aspoň na dve podujatia (porota, jury, umelecká rada); 

c) iné predpoklady uchádzača podporujúce rozvoj študijného odboru: schopnosť 
prevziať zodpovednosť za výskum a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore,                           
na ktorý sa funkcia profesora viaže; schopnosť prispievať svojou výskumnou, 
vývojovou, umeleckou alebo pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju 
poznania v tomto študijnom odbore, schopnosť garantovať alebo zúčastňovať sa                        
na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje 

Článok 3 
Kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov 

(1) Rektor alebo dekan, ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas 
nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom Vedeckej rady KU pracovný pomer 
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s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho 
profesora9.  

(2) Návrh musí obsahovať vedecko-pedagogickú charakteristiku a prehľad publikačnej 
činnosti. 

(3) Uchádzačov, ktorí pedagogicky nepôsobili na vysokej škole, ale sú vynikajúcimi 
odborníkmi z výskumu alebo praxe, sa vyžaduje zhodnotenie ich činnosti dvomi 
oponentmi, ktorých ustanoví fakulta už pred prerokovaním návrhu vo vedeckej rade 
fakulty. 

(4) V prípade uchádzačov, ktorí sa riadne habilitovali a dlhšiu dobu pedagogicky nepôsobia, 
sa upúšťa od posudkov. Rovnako u uchádzačov, ktorí získali titul profesor na inej 
univerzite alebo vysokej škole v zahraničí. 

Článok 4 
Pôsobnosť vedeckej rady fakulty KU 

(1) Ak si fakulta stanovuje vlastné kritériá je v pôsobnosti vedeckej rady fakulty KU 
prerokovať a predložiť Vedeckej rade KU: 

a) všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte,  

b) konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov                          
na fakulte,  

c) návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov. 

 

                                                 
9 Na hosťujúceho profesora sa vzťahujú ustanovenia § 75  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách týkajúce sa 
profesorov okrem odseku 6. Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov sa nevzťahujú ustanovenia § 77 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  
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Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

(1) Zrušuje sa opatrenie rektora KU Všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov 
a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov a kritériá                                 
na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
zo dňa 18. júna 2014.  

(2) Tieto všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií 
hosťujúcich profesorov nadobúdajú platnosť po ich schválenia vo Vedeckej rade KU 
02.04.2019 a účinnosť od 01.05.2019.  

 

 

      doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 


