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VYHLÁŠKA DEKANA 
FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Č. 4/2022 

O VÝBEROVÝCH KONANIACH NA OBSADENIE  
FM1 DOCENT A PROFESOR 

NA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, 
 FAKULTE ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE  

Spracovala Mgr. Marianna Bařinová 
referent pre personálne otázky 
a starostlivosť o zamestnancov (ďalej len 
„referent pre POaSoZ“) 

Schválil prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. – dekan 
Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 
(ďalej len „dekan FZaSP“) 

Predkladateľ/oprávnená osoba Dekan FZaSP 

Počet strán 3 

Počet príloh 2 

Názov prílohy č. 1 Metodika procesu preverenia plnenia 
kritérií habilitačného konania (ďalej len 
„príloha č. 1“) 

Názov prílohy č 2 Metodika procesu preverenia plnenia 
kritérií inauguračného konania (ďalej len 
„príloha č. 2“) 

Určené: - Uchádzačom o obsadenie FM 
docent a profesor 

- Referentovi pre POaSoZ 
- Referentovi pre vedecko-

výskumnú činnosť (ďalej len 
„referent pre VVČ“) 

- Členom rady oboru pre habilitačné 
a inauguračné konania (ďalej len 
„ROHIK“) 

- Členom výberových komisií  

Podpis predkladateľa/oprávnenej osoby  

 

Kolégium dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na návrh dekana 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave prerokovalo a schválilo túto 

Vyhlášku dekana FZaSP  č. 4/2022 o výberových konaniach na obsadenie FM  DOCENT a PROFESOR 

platnú pre všetkých uchádzačov o výberové konania (ďalej len „uchádzač o VK“). 

  

                                                           
1 FM – funkčné miesta 
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Čl. 1  
LEGISLATÍVNE RÁMCE PROCESU VÝBEROVÝCH KONANÍ 

V zmysle Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite 

v Trnave a konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave zo dňa 1.2.2022, podľa článku 2 (pri obsadzovaní funkcie 

profesor) a článku 3 (pri obsadzovaní funkcie docent) je stanovená povinnosť spĺňať minimálne 

požiadavky na získanie vedecko-pedagogického titulu docent alebo umelecko-pedagogického titulu 

profesor v príslušnom študijnom odbore platné a účinné v čase obsadzovania funkcie na TU v Trnave. 

Podľa Zákona č. 131/2022 Z. z. §75 ods. (4) kvalifikačným predpokladom na obsadenie FM profesora 

je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor príslušnej 

vysokej školy v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného 

predpisu. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie FM docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich 

z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent príslušnej vysokej školy v štandardoch pre 

habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.  

Zároveň, podľa § 77 ods. (3) pri obsadzovaní FM profesora a FM docenta sa vyžaduje splnenie 

všeobecných kritérií na obsadzovanie FM profesorov a docentov a minimálnych kritérií pedagogickej, 

výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. 

V prípade, že TU v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce nemá priznané akreditačné práva 

pre HaIK2 v príslušnom odbore HaIK, pri výberovom konaní na obsadenie FM docent alebo FM profesor 

sa zohľadnia aktuálne kritériá HaIK v príslušnom odbore platné na vysokej škole, ktorá takýmito 

právami disponuje. Postupy preverovania plnenia kritérií HaIK pre jednotlivé študijné odbory na FZaSP 

sú uvedené v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto metodiky.  

Čl. 2  

METODICKÝ POSTUP V PROCESE PREVERENIA PLNENIA PODMIENOK  

PRE ZARADENIE DO VÝBEROVÝCH KONANÍ  

 

Metodika postupu v procese preverenia plnenia podmienok pre zaradenie uchádzača o VK do 

zverejneného výberového konania na obsadenie FM docent alebo FM profesor v príslušnom študijnom 

odbore sa určuje nasledovne: 

1. Uchádzač o VK predloží okrem dokumentácie zverejnených v ozname o vyhlásení výberového 

konania zverejnenom na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty 

http://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-vyberove-konania-na-miesta-

ucitelov-vs aj vyplnenú tabuľku plnenia minimálnych kritérií HaIK (ďalej len „tabuľka“) na 

ktorej poverená osoba (referent pre VVČ) potvrdí svojím podpisom preverenie plnenia kritérií 

HaIK v odboroch HaIK sociálna práca, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 

verejné zdravotníctvo a ošetrovateľstvo. Tabuľky plnenia kritérií HaIK sú zverejnené na web 

stránke fakulty tu: http://fzsp.truni.sk/funkcne-miesta-docentov-profesorov 

2. Uchádzač o VK pred podaním oficiálnej žiadosti o zaradenie do výberového konania na 

obsadenie FM docenta alebo profesora vyplní a zašle na referát VVČ tabuľku plnenia kritérií 

HaIK a príloh vyplývajúcich z prílohy č. 1 (pre FM docenta) a z prílohy č. 2 (pre FM profesora) 

tejto vyhlášky. Referent VVČ do 10 dní od doručenia vyplnenej tabuľky (vrátane príslušných 

podkladov) skontroluje plnenie kritérií HaIK. 

                                                           
2 HaIK – habilitačné a inauguračné konanie 

http://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-vyberove-konania-na-miesta-ucitelov-vs
http://www.truni.sk/fakulta-zdravotnictva-socialnej-prace-vyberove-konania-na-miesta-ucitelov-vs
http://fzsp.truni.sk/funkcne-miesta-docentov-profesorov
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3. V prípade že sú splnené požiadavky vyplývajúce z prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 tejto vyhlášky, 

referent pre VVČ postúpi ním podpísanú tabuľku rade príslušného odboru HaIK, ktorá 

potvrdí/nepotvrdí plnenie minimálnych kritérií HaIK v príslušnom odbore HaIK. 

4. Ak je stanovisko rady kladné, referent VVČ bezodkladne zašle toto písomné vyjadrenie 

referentovi pre POaSoZ a zároveň aj uchádzačovi o VK. 

5. Následne môže uchádzač o VK predložiť žiadosť o zaradenie do VK spolu s ostatnou 

požadovanou dokumentáciou na referát pre POaSOZ a po splnení formálnych podmienok 

bude zaradený do výberového konania pre obsadenie FM docent alebo FM profesor.   

6. V prípade, že uchádzač o VK nesplní minimálne kritériá pre HaIK v príslušnom odbore HaIK (v 

zmysle článku 2 Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

Trnavskej univerzite v Trnave) alebo docent (v zmysle článku 3 Všeobecných kritérií na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave) nemôže obsadiť 

FM docent alebo profesor. 

 

Čl. 3  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

 

Vyhláška č. 4/2022 a jej príloha č. 1 a príloha č. 2, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, boli postúpené 

k pripomienkovému konaniu a následne schválené Kolégiom dekana FZaSP v per rollam hlasovaní 

uskutočnenom v dňoch 21.-26.10.2022. Platnosť nadobúdajú dňom ich zverejnenia na webovej 

stránke fakulty (v časti veda a výskum, úradná výveska, výberové konania). 

 

 

 

 

 


