
 
 

Pedagogická fakulta 

Univerzity J. Selyeho 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ 

PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY 

VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ 

PROFESOROV NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. 

SELYEHO  

 

 

 

 

KOMÁRNO 2015 



 
 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV 

A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA 

NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV NA PEDAGOGICKEJ 

FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej zákon) Vedecká rada Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

prerokovala Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho a predložila ich na schválenie Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-
pedagogický titul v príslušnom študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo 
v príbuznom študijnom odbore (§75, ods. 6 zákona). 

2. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul 

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

(§75, ods. 6 zákona). 

3. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul profesor a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto 
funkcii riadnym profesorom Univerzity J. Selyeho (§75, ods. 7 zákona). 

4. Miesto profesora môže získať vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický 
titul docent, u ktorého je objektívny predpoklad získať vedecko-pedagogický titul 
profesor. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul docent a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto 
funkcii mimoriadnym profesorom Univerzity J. Selyeho (§75, ods. 7 zákona).  

5. Ak mimoriadny profesor Univerzity J. Selyeho získa počas svojho pôsobenia vo 
funkcii profesora vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 
profesor, stáva sa jej riadnym profesorom. 

6. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného 

výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta 

alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol 

aspoň deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul "docent" alebo "profesor", a ak ide o funkciu profesora, vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul "profesor", získava právo na pracovnú 

zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto 

funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov (§ 77, ods. 4).  



 
 

7. Obsadzovanie miest profesorov sa uskutočňuje v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zásadami výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. 

Selyeho, Pracovným poriadkom Univerzity J. Selyeho a Všeobecnými kritériami na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnymi podmienkami na obsadzovanie 

funkcií profesorov na Univerzite J. Selyeho. 

 

Čl. 2 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej 

fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Funkčné miesto profesora môže obsadiť uchádzač, ktorý získal vedecko-pedagogický titul 

profesor alebo docent na vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ktorá má 

priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňujúce získanie vedecko-

pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent alebo profesor. 

2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora na Pedagogickej fakulte Univerzity J. 

Selyeho musí spĺňať predpoklady podľa § 75, ods. 4 zákona.   

3. Pracovnými povinnosťami profesora v oblasti vzdelávania sú najmä (§ 75, ods. 4 zákona): 

a) vedenie prednášok a seminárov,  

b) hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach,  

c) vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3 zákona),  

d) školenie doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, 

v ktorom bol schválený ako školiteľ, 

e) tvorba študijných materiálov.  

4. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti profesora najmä (§ 

75, ods. 4 zákona): 

a) formovanie trendov a koncepcií,  

b) výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov 

v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 

medzinárodného významu,  

c) vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, 

d) organizovanie alebo účasť na organizovaní medzinárodných vedeckých alebo 

umeleckých podujatí. 

5. Uchádzač o miesto profesora na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho musí: 

a) preukázať v dobe od získania svojho vedecko-pedagogického titulu profesor alebo 

docent kontinuálnu vedeckú aktivitu vyjadrenú aj primeranou kvalitnou publikačnou 

činnosťou, 

b) preukázať v dobe od získania svojho vedecko-pedagogického titulu profesor nárast 

plnenia kritérií citačných ohlasov,  

c) preukázať pedagogickú činnosť v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo 

v príbuznom študijnom odbore, 



 
 

d) spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní kvality a rozvoja študijného odboru, 

alebo študijného programu, na ktorý sa funkcia viaže, alebo príbuzného študijného 

odboru, 

e) preukázať úspešné ukončenie riešenia výskumných projektov, v ktorých bol 

zodpovedným riešiteľom alebo preukázať zapojenie do súčasného riešenia 

výskumného projektu ako zodpovedný riešiteľ.   

 

Čl. 3 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov na Pedagogickej fakulte 

Univerzity J. Selyeho 

 

1. Funkčné miesto docenta môže obsadiť uchádzač, ktorý získal vedecko-pedagogický titul 

profesor alebo docent na vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí, ktorá má 

priznané zodpovedajúce práva v danom študijnom odbore, umožňujúce získanie vedecko-

pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent alebo profesor.   

2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta na Pedagogickej fakulte Univerzity J. 

Selyeho by mal spĺňať predpoklady podľa § 75, ods. 5 zákona.  

3. Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä (§ 75, ods. 5 zákona): 

a) vedenie prednášok a seminárov,  

b) hodnotenie študentov, vrátane skúšania na štátnych skúškach, 

c) vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods. 3 zákona),  

d) školenie doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, 

v ktorom bol schválený ako školiteľ, 

e) tvorba študijných materiálov.  

4. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné povinnosti docenta najmä (§ 75, 

ods. 5 zákona): 

a) výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov 

v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach 

medzinárodného významu, 

b) vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, 

c) organizovanie alebo účasť na organizovaní vedeckých alebo umeleckých podujatí. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Čl. 4 

Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho 

 

1. Minimálna požiadavka na rozsah pedagogickej praxe uchádzača o funkciu profesora 
na Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho je pedagogická prax na vysokej škole v 
študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.  

2. Minimálna požiadavka na rozsah publikačnej činnosti uchádzača o funkciu profesora 
je: 

a) autorstvo alebo spoluautorstvo publikácií, ktoré sú v kritériách, ktoré 
Akreditačná komisia používa podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona pri hodnotení 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy, 
v kategórii A alebo B v oblasti výskumu, v ktorej uchádzač vedecky pôsobí.  

3. Minimálna požiadavka na ohlas publikačnej činnosti uchádzača o funkciu profesora je: 
a) 30 citácií alebo recenzií vedeckých prác, z toho najmenej 15 citácií alebo 

recenzií vedeckých prác v zahraničí alebo 5 indexovaných citácií. 
4. Minimálna požiadavka na preukázanie existencie vedeckej školy uchádzača je: 

a) aktuálne školiteľstvo minimálne jedného doktoranda, ktorý je po dizertačnej 
skúške alebo  

b) jeden doktorand, ktorý úspešne absolvoval doktorandský študijný program. 
5. Minimálnou požiadavkou na preukázanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 

činnosti, taktiež vedenia výskumných tímov je úspešné ukončenie riešenia 
výskumných projektov, v ktorých bol zodpovedným riešiteľom alebo zapojenie do 
súčasného riešenia výskumného projektu ako zodpovedný riešiteľ. 

6. Zohľadňuje sa aj: 
a) pozvané prednášky a pobyty v zahraničných a domácich ustanovizniach, 
b) aktívna účasť na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach a 

podujatiach so zahraničnou účasťou, 
c) vypracovanie oponentských posudkov na získanie DrSc., CSc., Dr., PhD., 

ArtD., recenzie monografií, VŠ učebníc a skrípt, oponovanie grantových a 
vedecko-výskumných úloh, 

d) členstvo v komisiách na obhajoby DrSc., PhD., ArtD., vymenúvacích 
komisiách a habilitačných komisiách, v komisiách grantových agentúr, 
pracovných skupinách Akreditačnej komisie, vedeckých kolégiách a radách 
fakúlt, vysokých škôl a ústavov SAV, domácich a medzinárodných 
inštitúciách, redakčných radách vedeckých časopisov a zborníkov.  

 

 

 

 



 
 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na 
Pedagogickej fakulte Univerzity J. Selyeho schválené Vedeckou radou Univerzity J. 
Selyeho dňa 7. júla 2014. 

2. Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej 
fakulte Univerzity J. Selyeho prerokovala Vedecká rada Pedagogickej fakulty 
Univerzity J. Selyeho dňa 19. septembra  2014. 

3. Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej 
fakulte Univerzity J. Selyeho schválila Vedecká rada Univerzity J. Selyeho dňa 11. 5. 
2015. 

4. Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Pedagogickej 
fakulte Univerzity J. Selyeho nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej 
rade Univerzity J. Selyeho. 

 

 

V Komárne dňa, 11. 5. 2015 

 

 

...............................................     ..................................................... 

doc. RNDr. János Tóth, PhD.     prof. PhDr. Margit Erdélyi, CSc. 

predseda Vedeckej rady UJS            predsedníčka Vedeckej rady PF UJS 

 


