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Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Fakulte 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
     

 

 

 Vedecká rada Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave podľa § 30 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 spojení s čl. 40 ods. 1 Štatútu Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave zo dňa 14. novembra 2013 a s čl. 1 ods. 2 písm. c) Rokovacieho 

poriadku vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 28. januára 2015 prerokovala tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie 
funkčných miest profesorov a docentov na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len „kritériá a podmienky“): 
 

 

 

Článok 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 DrSc. alebo CSc. alebo PhD. 

Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-pedagogický titul 

„docent“ a akademický titul DrSc. alebo CSc. alebo PhD. 

 

2. Pracovné miesto profesora alebo docenta ku dňu vyhlásenia výberového konania môže 
obsadiť len uchádzač, ktorý získal vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“. 
  

3. Uchádzač o funkčné miesto profesora musí: 
a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý 

sa funkcia viaže, 
b) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ kontinuálnu 

vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti, citačného 
ohlasu prác, účasťou na riešení projektov, 

c) 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. 
d) podľa platných legislatívnych predpisov spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní 

kvality a rozvoja študijného programu, na ktorý sa funkcia viaže.  
  

 

4. Uchádzač o funkčné miesto docenta musí: 
a) preukázať kontinuálnu pedagogickú činnosť v príslušnom študijnom odbore, na ktorý 

sa funkcia viaže,  
b) preukázať v dobe od získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ kontinuálnu 

vedeckú aktivitu vyjadrenú primeraným nárastom publikačnej činnosti, citačného 
ohlasu prác.  

c) podľa platných legislatívnych predpisov spĺňať predpoklady zúčastniť sa na garantovaní 
kvality a rozvoja študijného programu na ktorý sa funkcia viaže.  



 2 

 

Článok II. 
 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov 
 

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

 

2. V prípade, že sa o pracovné miesto profesora neuchádza žiaden uchádzač s vedecko-

pedagogickým titulom „profesor“, môže toto miesto získať vysokoškolský učiteľ, ktorý získal 
vedecko-pedagogický titul „docent“ a u ktorého je reálny predpoklad získať vedecko-

pedagogický titul „profesor“ počas trvania funkčného miesta profesora. 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. 

 

3. Zoznam požadovaných dokladov: 
a) štruktúrovaný životopis 

b) doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti 

c) doklady o plnení vyššie uvedených všeobecných kritérií podľa čl.1. 
 

4.  Konkrétne podmienky výberového konania stanovuje dekan na základe návrhu garanta 

študijného programu. 
 

5.  Konkrétne podmienky musia v každom výberovom konaní obsahovať minimálne 
nasledovné požiadavky:  
- vedecké zameranie  

- vedecká činnosť v odbore dokumentovaná publikačnými výstupmi a ohlasmi na ne  

- pedagogická činnosť v študijnom programe vedeckého zamerania uchádzača alebo v 
študijnom programe príbuznom jeho vedeckému zameraniu 

- prehľad pedagogických, publikačných, vedeckovýskumných a organizačných aktivít za 
posledných 5 rokov  

- študijné programy, na ktorých uchádzač mieni participovať – aspoň jeden z nich musí byť 
doktorandský. 

 

 

Článok III. 
 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest docentov 

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

2. Zoznam požadovaných dokladov: 
a) štruktúrovaný životopis 

b) doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti 

c) doklady o plnení vyššie uvedených všeobecných kritérií podľa čl.1. 
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Článok IV. 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušujú sa Kritéria na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Fakulte 

verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 17. apríla 

2007. 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tieto kritéria nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

(2) Tieto kritéria nadobúdajú účinnosť dňa 1. marca 2015. 

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 

mimoriadny profesor 

predsedníčka Vedeckej rady Fakulty 

verejného zdravotníctva  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v. r. 

 

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

predseda Vedeckej rady  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v. r. 

 

 

 

 

doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 

mimoriadny profesor 

dekan  

Fakulty verejného zdravotníctva  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

v. r. 

 

 

 

 

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Fakulte 

verejného zdravotníctva boli schválené Vedeckou radou Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 24. februára 2015. 


