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Podľa ustanovenia § 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“) a 
v súlade s Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Univerzity J. Selyeho (ďalej UJS) schvaľuje 
Vedecká rada Univerzity J. Selyeho tieto 
 

všeobecné kritériá 
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UJS 

a 
konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov. 
 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 
1. V súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona pôsobia na Univerzite J. Selyeho v Komárne 

(ďalej len „univerzita“) vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, 
docent, odborný asistent, asistent a lektor. 

2. Podľa § 77 ods. 1 zákona obsadzovanie funkcií profesorov a funkcií docentov 
sa uskutočňuje výberovým konaním. 

3. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň 
výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa (§ 77 
ods. 1 zákona). 

4. Funkciu profesora alebo funkciu docenta môže na základe jedného výberového konania 
vysokoškolský učiteľ obsadiť najviac na päť rokov (§ 77 ods. 4 zákona). 

5. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá 
vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" ani „docent", 
možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov. 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. Pracovná zmluva na obsadenie funkcie 
docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-pedagogického titulu 
alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby 
podľa druhej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí 
neplatná (§ 77 ods. 2 zákona). 

6. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora aspoň 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 zákona). 

7. V súlade s ustanovením § 75 ods. 5 zákona vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-
pedagogický titul „profesor“ a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v  tejto 
funkcii riadnym profesorom univerzity;  ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom 
univerzity. Ak mimoriadny profesor univerzity získa počas svojho pôsobenia vo funkcii 
profesora vedecko-pedagogický titul „profesor“, stáva sa riadnym profesorom univerzity. 
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Čl. 2 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie profesora 

 
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie 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. Uchádzač o funkciu profesora na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon 
funkcie uvedené v § 75 ods. 2 zákona. Ak ide o obsadenie funkcie profesora na fakulte 
UJS, uchádzač musí spĺňať všeobecné kritériá prerokované Vedeckou radou fakulty UJS 
a schválené Vedeckou radou UJS.  

 
 

Čl. 3 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie docenta 

 
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie 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.  

2. Uchádzač o funkciu docenta na univerzite musí splniť povinnosti a požiadavky na výkon 
funkcie uvedené v § 75 ods. 3 zákona. Ak ide o obsadenie funkcie docenta na fakulte UJS, 
uchádzač musí spĺňať všeobecné kritériá prerokované Vedeckou radou fakulty UJS 
a schválené Vedeckou radou UJS. 

 
Čl. 4 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov 
 

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

2. Konkrétne podmienky výberového konania na obsadenie funkcie profesora na fakulte UJS 
po  prerokovaní Vedeckou radou fakulty UJS schvaľuje Vedecká rada UJS. 

 
Čl. 5 

Spoločné ustanovenia 
 
1. Vypísanie výberového konania vysoká škola zverejňuje na webovom sídle určenom 

ministerstvom a na svojej úradnej výveske alebo úradnej výveske fakulty, ak ide o 
pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte. Požiadavky na obsadenie miesta 
vysokoškolského učiteľa v oblasti pedagogickej činnosti a v oblasti tvorivej činnosti 
vysoká škola uvedie v oznámení o vypísaní výberového konania, v rámci ktorého overuje 
aj ich splnenie (§ 77 ods. 1 zákona). 

2. Postup a ďalšie podrobnosti upravujú Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho. 

 
Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
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1. Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 
podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov schválené Vedeckou radou UJS dňa 7. 
júla 2014. 

2. Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte UJS 
a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na 
fakulte UJS musia byť zosúladené so zákonom a týmto dokumentom do 18. apríla 2019.  

3. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na UJS a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite J. 
Selyeho nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho 
a účinnosť dňom 1. februára 2019. 

 
 
Komárno 18. decembra 2018 
 
 
 

           ...................................................................... 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., 

        predseda vedeckej rady 


