
 

 

 
 
 

 

 

Všeobecné a konkrétne kritériá na obsadenie funkcií profesorov 
alebo docentov na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach – Fakulte 

verejnej správy 
 
 

Článok I 
 

1. Pre obsadenia funkcie docenta v danom študijnom odbore na Univerzite P. J. Šafárika 
v Košiciach – Fakulte verejnej správy platia nasledovné kritériá: 

a) právoplatne ukončené habilitačné konanie a získanie titulu docent v danom alebo 
príbuznom študijnom odbore; 

b) plnenie požiadaviek uvedených v Kritériách na získanie vedecko-pedagogického 
titulu docent na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach v danom študijnom odbore 
platných v čase obsadenia funkčného miesta docenta; 

c) preukázateľná kontinuálna predchádzajúca činnosť uchádzača vo výskume, ktorou 
uchádzač prispel k rozvoju poznania v príslušnom alebo príbuznom študijnom 
odbore; preukazuje sa formou zoznamu recenzovaných vedeckých prác 
uchádzača; 

d) preukázateľná kontinuálna predchádzajúca činnosť uchádzača vo vzdelávaní  
v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore dokladovaná zoznamom 
predchádzajúcej pedagogickej činnosti vrátane vedenia záverečných prác; 

e) dosahovanie medzinárodne akceptovaných výsledkov, ktoré sa preukazuje 
zoznamom ohlasov vrátane zahraničných na publikované práce ako aj formou 
ďalších ocenení, pri primeranom zohľadnení špecifičnosti daného študijného 
odboru.  

2. Obsadenie funkcie docenta je nezlučiteľné s garantovaním alebo prácou pre inú 
vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho 
zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraničí.  

 
 

Článok II 
 

1. Pre obsadenie funkcie profesora v danom študijnom odbore na Univerzite  
P. J. Šafárika v Košiciach – Fakulte verejnej správy platia nasledovné kritériá: 

a) získanie titulu profesor v danom, alebo príbuznom študijnom odbore; 

b) v prípade nesplnenia požiadavky v ods. a) tohto čl. pre potrebu garantovania alebo 
spolugarantovania študijného programu postačuje získanie titulu docent  
v danom, alebo príbuznom študijnom odbore a úspešné ukončenie vymenúvacieho 



 

konania uchádzača v danom alebo príbuznom študijnom odbore na úrovni vysokej 
školy; 

c) preukázateľne nepretržitá činnosť uchádzača vo výskume, ktorou uchádzač svojou 
všestrannou činnosťou prispel k rozvoju poznania v príslušnom alebo príbuznom 
študijnom odbore; preukazuje sa formou zoznamu recenzovaných vedeckých prác 
uchádzača; 

d) preukázateľná kontinuálna predchádzajúca činnosť uchádzača vo vzdelávaní  
v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore dokladovaná zoznamom 
predchádzajúcej pedagogickej činnosti vrátane vedenia dizertačných prác; 

e) dosahovanie medzinárodne akceptovaných výsledkov, ktoré sa preukazuje 
zoznamom ohlasov vrátane zahraničných na publikované práce ako aj formou 
ďalších ocenení, pri primeranom zohľadnení špecifičnosti daného študijného 
odboru.  

2. Obsadenie funkcie profesora je nezlučiteľné s garantovaním alebo prácou pre inú 
vysokú školu v pozícii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vedúceho 
zamestnanca (§ 14 a 32 zákona) a obdobná práca pre vysokú školu v zahraničí.  

 
 

Článok III 
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcie profesora 

 
1. Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky ustanovené v čl. II.  

2. Obsadzovanie funkcie profesora sa uskutočňuje výberovým konaním. Funkciu 
profesora môže obsadiť len uchádzač, ktorý spĺňa rovnaké podmienky ako sú 
uvedené v Kritériách na získavanie vedecko-pedagogického titulu profesor na UPJŠ 
v Košiciach v danom študijnom odbore.  

 
Tento návrh bol schválený na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty verejnej správy 30. apríla 

2014. 

 

  JUDr. Martin Vernarský, PhD.  
predseda Vedeckej rady Fakulty verejnej správy 

 

 

 




