
Kritéria na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov  
na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

 
 
 Dekan Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 
v Bratislave (ďalej len FVZ SZU) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. l3l/2002 
Z.z. o vysokých školách vypisuje výberové konania na obsadenie funkcií profesorov a 
docentov, ktoré sú súčasne výberovým konaním na pracovné miesta učiteľov. 

 

I. Všeobecné kritériá na obsadenie funkcií profesorov a docentov 

  

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-pedagogický 
titul "profesor" alebo "docent" a akademický titul CSc. alebo PhD. v študijnom odbore, 
na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore. Kvalifikačným 
predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul "docent" a 
akademický titul CSc., alebo PhD. v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v 
príbuznom študijnom odbore. 

2. Pracovné miesto profesora alebo docenta ku dňu vyhlásenia výberového konania môže 
obsadiť len uchádzač, ktorý získal vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent na 
Slovenskej zdravotníckej univerzite, alebo ktorý získal vedecko-pedagogický titul na inej 
vysokej škole, pričom preukázal porovnateľné plnenie kritérií FVZ SZU na vymenovanie 
za profesora alebo na habilitáciu docenta. 

3. Uchádzač o funkčné miesto profesora musí: 

a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý 
sa funkcia viaže,  

b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v recenzovaných 
zahraničných a domácich vedeckých periodikách; 

c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu profesor kontinuálnu 
vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej 
odozvy; 

d) v období od získania vedecko-pedagogického titulu profesor vyškoliť alebo školiť 
doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, v ktorom bol 
schválený ako školiteľ, resp. školiteľ - konzultant; 

e) uchádzač o miesto profesora bol alebo je v čase výberového konania zapojený do 
riešenia projektu financovaného z domácich alebo zahraničných zdrojov na podporu 
vedeckého výskumu a vzdelávania. 
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 4. Uchádzač o funkčné miesto docenta musí: 
a)  preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na 
ktorý sa funkcia viaže v rozsahu stanovenom podľa § 75 zákona 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách; 
 
b) byť autorom alebo spoluautorom publikácií v karentovaných, alebo v 
recenzovaných zahraničných a domácich vedeckých periodikách; 
 
c) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu docent kontinuálnu 
vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti a citačnej 
odozvy; 

 

II. Konkrétne podmienky na obsadzovanie miest profesorov 

 

1. Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v článku I; 

2. V prípade, že sa o miesto profesora neuchádza žiaden 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 profesor. V takom prípade sa počas výkonu funkcie 
profesora stáva mimoriadnym profesorom SZU. Ak získa počas svojho pôsobenia vo 
funkcii profesora vedecko-pedagogický titul profesor, stáva sa riadnym profesorom. 

 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 

- štruktúrovaný životopis 
- doklad o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti 
- prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti 
- písomné doklady o splnení vyššie uvedených všeobecných kritérií  / I/1.2.3.4./ 

  

Schválené Vedeckou radou Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave dňa 17. apríla 2007. 

 

 

 

 

                                                                                  Doc. MUDr. Roman Kováč, CSc.  
                                                                                                   mimoriadny profesor 
                                                                                                        dekan fakulty 
 

 2


	Kritéria na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov  
	na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

