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VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ 
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte 

 
 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

(1) Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
Strojníckej fakulty (ďalej len „fakulta“) Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „ŽUŽ“), ktoré 
sú uvedené v Organizačnom poriadku Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

(2) Funkcia profesora a funkcia docenta sa viaže na študijný odbor, v ktorom sa udeľujú 
vedecko-pedagogické tituly alebo umelecko-pedagogické tituly „profesor" a „docent" 
v súlade s § 75 ods. 3 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“). 

(3) Funkcie profesorov a funkcie docentov sa obsadzujú v súlade so Štatútom Žilinskej 
univerzity v Žiline, zákonom o VŠ, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov, ako aj s ďalšími vnútornými predpismi Žilinskej 
univerzity v Žiline a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity  Žiline.  

(4) Funkcie profesorov a funkcie docentov sa obsadzujú na základe výberového konania 
v súlade s predpisom ŽU „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov 
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite v Žiline“. 

(5) Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický 
titul "profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym 
profesorom ŽUŽ. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul "docent" a 
vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii mimoriadnym 
profesorom ŽUŽ. Ak mimoriadny profesor získa počas svojho pôsobenia vo funkcii 
profesora vedecko-pedagogický titul "profesor", stáva sa riadnym profesorom ŽUŽ 
v súlade s § 75 ods. 7 zákona o VŠ. 

 
 

Čl. 2 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 
 

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov vychádzajú z ustanovení § 75 
ods. 3, 4 a 6 zákona o VŠ.  

(2) Uchádzač spolu s prihláškou do výberového konania predloží doklad o splnení 
kvalifikačných predpokladov a osobnú a profesijnú charakteristiku, v ktorej uvedie mieru 
plnenia konkrétnych podmienok podľa čl. 5 tohto predpisu za uplynulých 5 rokov. 
Poskytnuté informácie doloží uchádzač zodpovedajúcimi dokumentmi. 

(3) Pri výberovom konaní na obsadenie funkcie profesora sa vyhodnocuje splnenie 
konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov uvedených v čl. 5 tohto 
predpisu. 
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(4) Členov výberovej komisie vymenúva dekan, v prípade, ak je dekan jej členom, rektor. 
Komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena určuje zástupca zamestnancov 
zamestnávateľa. Ďalší členovia výberovej komisie sú profesori Žilinskej univerzity v Žiline, 
prípadne profesori z iných vysokých škôl pôsobiaci v príslušnom alebo príbuznom 
študijnom odbore. 

(5) Výberová komisia rozhodne o poradí uchádzačov na základe hodnotenia poskytnutých 
podkladov a predstavenia uchádzačov. 

(6) Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora viažucej sa na študijný odbor plní 
úlohy v súlade s ustanovením § 75 ods. 4 zákona o VŠ.  

 
 

Čl. 3 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov 
 

(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov vychádzajú z ustanovení § 75 
ods. 3, 5 a 6 zákona o VŠ.  

(2) Uchádzač spolu s prihláškou do výberového konania predloží doklad o splnení 
kvalifikačných predpokladov a osobnú a profesijnú charakteristiku, v ktorej uvedie mieru 
plnenia konkrétnych podmienok podľa čl. 5 tohto predpisu za uplynulých 5 rokov. 
Poskytnuté informácie doloží uchádzač zodpovedajúcimi dokumentmi.  

(3) Členov výberovej komisie vymenúva dekan, v prípade, ak je dekan jej členom, rektor. 
Komisia má päť členov, z toho najmenej jedného člena určuje zástupca zamestnancov 
zamestnávateľa. Ďalší členovia výberovej komisie sú profesori alebo docenti z fakulty 
alebo zo Žilinskej univerzity v Žiline, prípadne z iných vysokých škôl, pôsobiaci 
v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore. 

(4) Výberová komisia rozhodne o poradí uchádzačov na základe hodnotenia poskytnutých 
podkladov a predstavenia uchádzačov. 

(5) Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta viažucej sa na študijný odbor plní 
úlohy v súlade s ustanovením § 75 ods. 5 zákona o VŠ. 

 
 

Čl. 4 

KONKRÉTNE PODMIENKY  
na obsadzovanie funkcií docentov na fakulte 

 

(1) O získanie funkcie profesora sa môže uchádzať v súlade s § 75 ods. 6 zákona o VŠ: 
a) uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ v danom alebo v príbuznom 

študijnom odbore, 
b) uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ v danom alebo v príbuznom 

študijnom odbore získaným habilitáciou. 

(2) Pri posudzovaní uchádzača sa hodnotí: 
a) pedagogická stránka; najmä jeho schopnosť garantovať kvalitu prípravy 

a uskutočňovania výučby a schopnosť usmerňovať kvalifikačný rast členov 
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pracoviska, vlastné pedagogické aktivity, tvorba koncepcií, študijných programov a 
pod., tvorba výučbových materiálov a publikačná činnosť v oblasti vzdelávania,  

b) vedecko-výskumná stránka; najmä jeho schopnosť určovať najnovšie trendy 
vedecko-výskumnej práce, zodpovednosť za výskum v príslušnom odbore, tvorba a 
riešenie vedecko-výskumných projektov, výsledky riešených projektov,  publikačná 
činnosť, účasť na konferenciách a pod. 

c) organizačná stránka; najmä jeho schopnosť viesť kolektív, organizovať pedagogickú, 
vedecko-výskumnú a odbornú činnosť, 

d) osobnostná stránka; kde sa posudzuje najmä uznanie uchádzača vedecko-
pedagogickou komunitou a hodnotenie jeho pedagogického pôsobenia študentmi. 

(3) Na preukázanie plnenia konkrétnych podmienok doloží uchádzač doklad o vymenovaní 
za profesora, resp. doklad o získaní titulu docent v danom alebo príbuznom študijnom 
odbore. 

(4) Na preukázanie výsledkov v oblastiach podľa ods. 2 uchádzač doloží svoje aktivity 
v členení: 
a) pedagogická činnosť: 

- výučba a ďalšie pedagogické aktivity vo všetkých stupňoch vysokoškolského 
štúdia;  

- vedenie a oponovanie záverečných prác vo všetkých stupňoch vysokoškolského 
štúdia; 

- publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a tvorba pedagogických materiálov, 
- tvorba a garancia študijných programov; 
- účasť v projektoch vzdelávacieho charakteru; 
- práca v komisiách pre štátne skúšky; 
- zahraničné prednáškové pobyty; 
- pedagogické  a odborné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni; 
- ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru. 

b) vedeckovýskumná činnosť: 
- úspešnosť pri získavaní grantov a projektov na celoštátnej a medzinárodnej 

úrovni, 
- vedenie výskumných kolektívov; 
- účasť na riešení vedecko-výskumných projektov (dosiahnuté výsledky); 
- údaje rozsahu o publikačnej činnosti (zoznam najvýznamnejších publikovaných 

vedeckých a odborných prác, zoznam citácií a ohlasov); 
- účasť na konferenciách a publikovanie výsledkov v zborníkoch konferencií; 
- oponovanie habilitačných prác; 
- posudzovanie vedeckých prác, grantov a pod.; 
- ďalšia činnosť vedeckovýskumného charakteru. 

c) organizačná činnosť: 
- organizovanie pedagogických, vedecko-výskumných  a odborných podujatí; 
- riadenie kolektívov na úrovni fakulty, vysokej školy, celoštátnej i medzinárodnej; 
- členstvo v komisiách, agentúrach a pod. na celoštátnej i medzinárodnej úrovni; 
- členstvo v redakčných radách vedeckých, pedagogických a iných odborných 

časopisov; 
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- ďalšia významná organizátorská činnosť. 

d) osobnostná charakteristika a uznanie vedeckou a pedagogickou komunitou: 
- získané ocenenia a vyznamenania;  
- členstvo v komisiách pre habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov; 
- citácie vedeckých a odborných pác; 
- členstvo vo vedeckých radách fakúlt, vysokých škôl a iných vzdelávacích a 

vedeckých inštitúcií. 

(5) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta je preukázaná aktivita vo všetkých štyroch 
oblastiach podľa ods. 4 tohto článku za uplynulých 5 rokov. Pri hodnotení sa výsledky 
uchádzača porovnávajú v primeranej miere s požiadavkami na vymenovanie za 
profesora v danom študijnom odbore. 

 
 

Čl. 5 

KONKRÉTNE PODMIENKY  
na obsadzovanie funkcií docentov na fakulte 

 

(1) O získanie funkcie docenta sa môže uchádzať v súlade s § 75 ods. 6 zákona o VŠ: 
uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ v danom alebo v príbuznom 
študijnom odbore získaným habilitáciou. 

(2) Pri posudzovaní uchádzača sa hodnotí: 
a) pedagogická stránka; najmä jeho schopnosť garantovať kvalitu prípravy 

a uskutočňovania výučby a schopnosť usmerňovať kvalifikačný rast členov 
pracoviska, vlastné pedagogické aktivity, tvorba koncepcií, študijných programov a 
pod., tvorba výučbových materiálov a publikačná činnosť v oblasti vzdelávania; 

b) vedecko-výskumná stránka; výskumná a vývojová činnosť v odbore, zverejňovanie jej 
výsledkov v časopisoch a na vedeckých a odborných podujatiach medzinárodného 
významu, tvorba a riešenie vedecko-výskumných projektov, výsledky riešených 
projektov a pod.; 

c) organizačná stránka; najmä jeho schopnosť viesť výskumný kolektív, organizovať 
pedagogickú, vedecko-výskumnú a odbornú činnosť; 

d) osobnostná stránka; kde sa posudzuje najmä uznanie uchádzača vedecko-
pedagogickou komunitou a hodnotenie jeho pedagogického pôsobenia študentmi. 

(6) Na preukázanie plnenia konkrétnych podmienok doloží uchádzač doklad o získaní titulu 
docent v danom alebo príbuznom študijnom odbore. 

(7) Na preukázanie výsledkov v oblastiach podľa ods. 2 uchádzač doloží svoje aktivity 
v členení: 
e) pedagogická činnosť: 

- výučba a ďalšie pedagogické aktivity vo všetkých stupňoch vysokoškolského 
štúdia;  

- vedenie a oponovanie záverečných prác vo všetkých stupňoch vysokoškolského 
štúdia; 

- publikačná činnosť v oblasti vzdelávania a tvorba pedagogických materiálov, 
- tvorba a garancia študijných programov; 
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- účasť v projektoch vzdelávacieho charakteru; 
- práca v komisiách pre štátne skúšky; 
- zahraničné prednáškové pobyty; 
- pedagogické  a odborné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni; 
- ďalšie aktivity vzdelávacieho charakteru. 

f) vedeckovýskumná činnosť: 
- úspešnosť pri získavaní grantov a projektov na celoštátnej a medzinárodnej 

úrovni, 
- vedenie výskumných kolektívov; 
- účasť na riešení vedecko-výskumných projektov (dosiahnuté výsledky); 
- údaje rozsahu o publikačnej činnosti (zoznam najvýznamnejších publikovaných 

vedeckých a odborných prác, zoznam citácií a ohlasov); 
- účasť na konferenciách a publikovanie výsledkov v zborníkoch konferencií; 
- oponovanie habilitačných prác; 
- posudzovanie vedeckých prác, grantov a pod.; 
- ďalšia činnosť vedeckovýskumného charakteru. 

g) organizačná činnosť: 
- organizovanie pedagogických, vedecko-výskumných  a odborných podujatí; 
- riadenie kolektívov na úrovni fakulty, vysokej školy, celoštátnej i medzinárodnej; 
- členstvo v komisiách, agentúrach a pod. na celoštátnej i medzinárodnej úrovni; 
- členstvo v redakčných radách vedeckých, pedagogických a iných odborných 

časopisov; 
- ďalšia významná organizátorská činnosť. 

h) osobnostná charakteristika a uznanie vedeckou a pedagogickou komunitou: 
- získané ocenenia a vyznamenania;  
- členstvo v komisiách pre DDP a habilitácie docentov; 
- citácie vedeckých a odborných pác; 
- členstvo vo vedeckých radách fakúlt, vysokých škôl a iných vzdelávacích a 

vedeckých inštitúcií. 

(8) Podmienkou na obsadenie funkčného miesta je preukázaná aktivita vo všetkých štyroch 
oblastiach podľa ods. 4 tohto článku za uplynulých 5 rokov. Pri hodnotení sa výsledky 
uchádzača porovnávajú v primeranej miere s požiadavkami na vymenovanie za docenta 
v danom študijnom odbore. 
 
 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Kritériá na opakované obsadzovanie funkcií docentov a profesorov sa aktualizujú podľa 
platných právnych predpisov. 

(2) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov a konkrétne 
podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov na 
fakulte boli prerokované Vedeckou radou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
dňa 29. 4. 2014. 
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(3) Vedecká rada Žilinskej univerzity v Žiline schválila Všeobecné kritériá na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na 
obsadzovanie funkcií profesorov na Strojníckej fakulte dňa 22. 05. 2014 a týmto dňom 
nadobúdajú  platnosť a účinnosť. 

 
 
 
 
 
 
 

prof. Dr. Ing. Milan Sága, v. r.         dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., v. r.
  dekan fakulty                               rektorka  

 
 
 
 
 


