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Po prerokovaní vo Vedení JLF UK v Martine dňa 7. 4. 2014 a v súlade s § 30 ods. 1 

písm. h) a i) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení, 

prerokovala Vedecká rada JLF UK v Martine dňa 28. 4. 2014 tento vnútorný predpis: 

 

Čl. 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na JLF UK  

v Martine 

 

1. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-

pedagogický titul v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo v príbuznom 

študijnom odbore. 

2. Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta  je vedecko-

pedagogický  titul docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže alebo 

v príbuznom študijnom odbore. 

3. Príbuzný študijný odbor neplatí pre študijný program v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo. 

4. Vo funkcii profesora môže pôsobiť len uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom 

profesor, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického titulu profesor preukázal 

primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. 

Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví vedecká rada fakulty. Táto 

požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický titul 

na inej vysokej škole.  

5. Vo funkcii profesor môže pôsobiť ten uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom 

docent, ktorý spĺňa aktuálne kritériá schválené vedeckou radou univerzity na 

vymenovanie za profesora fakulty, ku ktorej má najbližšie. Táto požiadavka sa 

vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický titul docent na inej 

vysokej škole. 

6. Vo funkcii docent môže pôsobiť len uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom 

docent, ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického titulu docent preukázal 

primeraný nárast plnenia kritérií publikačnej činnosti vrátane počtu a kvality citácií. 

Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií ustanoví vedecká rada fakulty. Táto 

požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj vedecko-pedagogický titul 

na inej vysokej škole.  

7. Uchádzač o funkciu profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj študijného 

odboru a garantovať štúdium v odbore, ktorý je realizovaný na fakulte. 

8. Uchádzač o funkciu profesora  musí v čase od získania titulu profesor školiť 

doktorandov v akreditovanom študijnom odbore doktorandského štúdia, na ktorý bol 

schválený ako školiteľ. 

9. Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené zákonom a sú uvedené, 

vrátane zaradenia do príslušných platových tried, v Katalógu pracovných činností UK, 

ktorý tvorí Prílohu č.1 Platového poriadku UK. 
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Čl. 2 

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na JLF UK v Martine 

 

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

2. Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa 

Vnútorného predpisu UK - Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského 

v Bratislave v platnom znení. 

 

Čl.3 

Záverečné ustanovenie 

 

1.  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na JLF UK v Martine bol prerokovaný 

Vedeckou radou JLF UK dňa 28. 4. 2014 a v súlade s  § 12 ods. 1 písm. h) a i) zákona 

NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a nadobúdajú platnosť  

a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade UK v Bratislave dňa 9. 6. 2014. 

2. Zrušujú sa Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na fakulte 

zo dňa 2. 12. 2002. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r.   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., v.r. 
           dekan JLF UK  rektor UK 

 


