
 

 
Garant: Útvar rektora        Košice, 16.03.2012 
          Č. j.: 436/2012 

 

Rozhodnutie rektora č. 6/2012, 
ktorým sa stanovujú kritériá  pre obsadzovanie funkcií hosťujúci profesor na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach 
 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 
ust. čl. III ods. 3 písm. d) Zásad výberového konania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
v platnom znení týmto 
 

vydávam 
 

nasledovné rozhodnutie, ktorým sa stanovujú kritériá  pre obsadzovanie funkcií hosťujúci 
profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a jej súčastiach. 
  

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

  
Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „VR UPJŠ“) podľa ust. 
§ 12 ods. 1 písm. 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 VŠ“): 
a) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií  hosťujúcich profesorov na UPJŠ; 
b) prerokúva a schvaľuje návrh vedeckej rady príslušnej fakulty, ak ide o obsadzovanie 

funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte. 
 

Článok 2 
Kritériá na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora 

 
1. Funkciu hosťujúceho profesora možno obsadiť domácim alebo zahraničným odborníkom 

počas jeho pôsobenia na fakultách alebo iných pracoviskách UPJŠ, ak: 
 

a) ide o domácu alebo zahraničnú významnú a uznávanú vedeckú, pedagogickú alebo 
odbornú osobnosť, alebo zamestnancov s jednoznačne dokázateľnými výsledkami 
svojej doterajšej vedeckej, pedagogickej alebo odbornej činnosti, ktoré sú 
porovnateľné s kritériami pre vymenúvacie konanie za profesorov na UPJŠ; 

b) bude na fakultách alebo iných pracoviskách UPJŠ v dohodnutom časovom rozsahu 
vykonávať vedeckú, pedagogickú alebo odbornú činnosť v študijnom odbore, ktorý sa 
na UPJŠ realizuje v magisterskom, doktorskom alebo doktorandskom študijnom 
programe; 

c) výrazne prispeje k zvýšeniu vedeckej, pedagogickej alebo odbornej úrovne 
pracoviska, na ktorom bude ako hosťujúci profesor pôsobiť. 

2.     Hosťujúci profesor môže byť školiteľom doktorandského štúdia. 
  
  
 



 
Článok 3     

Konanie o obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na UPJŠ 
 

1. Konanie na obsadenie miesta hosťujúceho profesora na UPJŠ sa začína na základe 
podanej žiadosti rektorovi. 

2. Žiadosť spolu s prílohou podľa čl. 5 ods. 1 a podklady podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto 
rozhodnutia spolu so svojim stanoviskom predloží rektor v písomnej forme VR UPJŠ. 

3.    Za splnenie podmienok  podľa  čl.2 tohto rozhodnutia zodpovedá prorektor pre vedu 
a výskum UPJŠ. 

4.    Ak VR UPJŠ predložené podklady uzná za nedostatočné, odloží svoje rozhodnutie na  
       neskoršie zasadnutie a vyžiada si doplnenie podkladov. 
5.   Ak VR UPJŠ predložené podklady uzná za dostatočné, v súlade s ust.  čl. 10 ods. 4 

Rokovacieho poriadku VR UPJŠ v tajnom hlasovaní rozhodne o predloženom návrhu. 
6.    Ak bol návrh schválený, VR UPJŠ odporučí rektorovi uzavrieť v súlade s ust § 79  

zákona o VŠ pracovný pomer nepresahujúci dva roky s významným odborníkom na 
miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora. 

7.    Minimálna doba, na ktorú rektor môže uzavrieť pracovný pomer s hosťujúcim 
profesorom, je jeden semester. 

8.    Výnimku z kritérií podľa ust. čl. 2 ods. 1 písm. a)  tohto rozhodnutia pre významného 
odborníka z praxe udeľuje rektor na základe súhlasu VR UPJŠ. 

9.    Ak VR UPJŠ návrh neschválila, rektor konanie na obsadenie funkcie hosťujúceho 
profesora  zastaví. Toto rozhodnutie rektor oznámi žiadateľovi. 

 
  

Čl. 4       
Konanie na obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na fakulte 

  
1.    Návrh na obsadenie miesta hosťujúceho profesora na fakulte predkladá dekan 

príslušnej fakulty rektorovi UPJŠ po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty spolu so 
svojim stanoviskom a s prílohami podľa čl. 5 ods.1. 

2.    Návrh a podklady podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) spolu so svojim stanoviskom predloží rektor 
v písomnej forme VR UPJŠ. 

3.    Za splnenie podmienok  podľa čl. 2 zodpovedá prorektor pre vedu a výskum. 
4.    Ak VR UPJŠ predložené podklady uzná za nedostatočné, odloží svoje rozhodnutie na 

neskoršie zasadnutie a vyžiada si doplnenie podkladov. 
5.    Ak VR UPJŠ predložené podklady uzná za dostatočné, v súlade s čl. 10 ods. 4 

Rokovacieho poriadku v tajnom hlasovaní rozhodne o predloženom návrhu. 
6.    Ak bol návrh schválený, VR UPJŠ odporučí dekanovi príslušnej fakulty uzavrieť v súlade 

s § 79  zákona o VŠ pracovný pomer nepresahujúci dva roky s významným odborníkom 
na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora. 

7.    Minimálna doba, na ktorú dekan môže uzavrieť pracovný pomer s hosťujúcim 
profesorom, je jeden semester. 

8.    Výnimku z kritérií podľa ust. čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto rozhodnutia  pre významného 
odborníka z praxe udeľuje rektor na základe súhlasu VR UPJŠ. 

9.    Ak VR UPJŠ návrh neschválila, rektor konanie na obsadenie miesta hosťujúceho 
profesora zastaví. Toto rozhodnutie rektor oznámi žiadateľovi. 
  

Čl. 5  
Spoločné ustanovenia  

 
1.    Prílohou žiadosti na obsadenie funkcie  hosťujúceho profesora sú: 

a) pracovný životopis žiadateľa; 
b) prehľad o najdôležitejších údajoch vedeckej a pedagogickej činnosti žiadateľa; 
c) časový a obsahový plán hosťovania; 




