
 

 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docent na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy 

 

Čl. I 

Kvalifikačné predpoklady 

1. Uchádzač získal vedecko-pedagogický titul „docent“.  
2. Uchádzač pôsobí v oblastí vzdelávania a vedy vymedzenej v oznámení o vyhlásení 

výberového konania na funkciu docenta. 
3. Ak uchádzač nezískal vedecko-pedagogický titul „docent“, môže sa uchádzať 

o funkciu docenta vtedy, ak je reálny predpoklad, že získa vedecko-pedagogický 
titul „docent“ počas trvania funkcie docenta. Funkciu docenta možno v takomto 
prípade obsadiť 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.  

4. Uchádzač musí spĺňať ďalšie predpoklady vyplývajúce zo zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zo všeobecných kritérií na 
obsadzovanie funkcie profesora alebo funkcie docenta na Univerzite Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, ako aj z týchto konkrétnych podmienok na obsadzovanie 
funkcií docent a z konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií docent na 
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v príslušnom odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania, priradenom k príslušnému študijnému odboru 
v oblastí vzdelávania a vedy vymedzenej v oznámení o vyhlásení výberového 
konania na funkciu docenta. 

5. Ak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika nemá priznané práva na uskutočňovanie 
habilitačného konania a konania na vymenovanie profesorov v danom študijnom 
odbore, potom ako etalón na splnenie tejto požiadavky použije kritériá inej vysokej 
školy v Slovenskej republike v príslušnom odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania alebo v inom obdobnom odbore, priradenom k príslušnému 
študijnému odboru. Ako etalón pre odbor Ekonómia a manažment budú použité 
aktuálne kritéria platné v čase obsadenia funkcie docent na Fakulte managementu 
Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

Čl. II 

Náležitosti žiadosti o účasť vo výberovom konaní 

1. Uchádzač o prijatie na funkciu docenta predloží žiadosť o účasť vo výberovom 
konaní, ktorá obsahuje: 
a) Meno, priezvisko, tituly, trvalý pobyt, dátum narodenia uchádzača, 
b) Uvedenie funkcie, o ktorú sa uchádzač uchádza, 
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c) Zoznam dokladov a príloh, ktoré k žiadosti prikladá. 
2. Prílohou žiadosti o prijatie na funkciu docenta  je:  

a) Štruktúrovaný profesijný životopis, 
b) Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o získaných 

vedecko-pedagogických hodnostiach alebo vedecko-kvalifikačných hodnostiach 
(okrem uchádzačov, ktorí pôsobia na tunajšej fakulte a tieto doklady sú už 
súčasťou osobného spisu uchádzača), 

c) Plnenie kritérií je uchádzač povinný doložiť podľa druhu kritérií potvrdením 
o dĺžke trvania pedagogickej činnosti, zoznamom publikačnej činnosti a ohlasov 
na ňu v členení, ktoré umožňuje overenie plnenia jednotlivých kritérií, 
potvrdením o účasti vo vedeckých a iných projektoch. 

d) Čestné vyhlásenie, že uchádzač v čase nástupu nevykonáva prácu pre inú 
vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho 
zamestnanca, resp. obdobnú prácu pre vysokú školu v zahraničí, ako aj že nie 
je osobou zodpovednou za študijný program na inej vysokej škole. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií docentov boli schválené vo 
Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulty verejnej správy 
dňa 1.7. 2021  

2. Tento predpis nadobúda účinnosť dňa 1.9.2021.  
 
 
 
 
 
 
V Košiciach dňa 1.7.2021                           doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. 
                                                                                   dekan FVS UPJŠ 
 
 
 
 




