
VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV 

A DOCENTOV NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE 

KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE 

FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV NA 

TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave sa podľa 12 ods. 1 písm. i) a j) zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon”) dňa 1. februára 2022 uzniesla na týchto Všeobecných kritériách 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len 

„TU”) a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov na Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „kritériá a podmienky”): 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV 

A DOCENTOV NA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Článok 1 

Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

(1) Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU sa uskutočňuje výberovým konaním v 

súlade so zákonom a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a 

docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TU. 

 

(2) Výberové konanie na funkciu profesora a funkciu docenta je zároveň výberovým konaním 

na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa. 

 

Článok 2 

Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora 

(1) Funkciu profesor môže obsadiť uchádzač, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul „profesor” a zároveň spĺňa minimálne požiadavky na získanie 

vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor” v príslušnom 

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



(2) Funkciu profesor môže obsadiť aj uchádzač, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul „docent", ktorý spĺňa minimálne požiadavky na získanie 

vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor" v príslušnom 

študijnom odbore platné v čase obsadzovania funkcie na TU na dobu určitú, spolu najdlhšie na 

tri roky. 

 

(3) V prípade, že TU nemá vymenúvacie práva pre obsadzovaný študijný odbor, zohľadnia sa 

aktuálne kritériá na obsadzovanie funkcie profesora v príslušnom študijnom odbore platné na 

vysokej škole, ktorá má v príslušnom študijnom odbore práva. 

 

Článok 3 

Kritériá na obsadzovanie funkcie docenta 

(1) Funkciu docent môže obsadiť uchádzač, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul „docent” a zároveň spĺňa minimálne požiadavky na získanie 

vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" v príslušnom 

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

 

(2) Funkciu docent môže obsadiť aj uchádzač, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul alebo 

umelecko-pedagogický titul „docent", ktorý spĺňa minimálne požiadavky na získanie 

vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" v príslušnom 

študijnom odbore platné v čase obsadzovania funkcie na TU na dobu určitú, spolu najdlhšie na 

tri roky. 

 

(3) V prípade, že TU nemá habilitačné práva pre obsadzovaný študijný odbor, zohľadnia sa 

aktuálne kritéria na obsadzovanie funkcie docenta v príslušnom študijnom odbore platné na 

vysokej škole, ktorá má v príslušnom študijnom odbore práva. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE 

FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV 

NA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

Článok 1 

(1) Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a docenta so súhlasom rektora vypisuje 

dekan príslušnej fakulty. 



(2) Vypísanie výberového konania fakulta zverejňuje na úradnej výveske fakulty najmenej 

desať dní pred dňom uskutočnenia výberového konania. Prvý deň zverejnenia výberového 

konania sa považuje za deň jeho vypísania. Prvý deň zverejnenia sa uvedie v ozname o vypísaní 

výberového konania. 

 

(3) Uchádzač musí splniť podmienky podľa článkov 2, resp. 3 v čase prihlásenia do výberového 

konania. 

 

TRETIA ČASŤ 

ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU, 

Filozofickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest 

docentov na Filozofickej fakulte TU zo dňa 17. júna 2014. 

 

(2) Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TZ, 

Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie miest docentov na Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU zo dňa 12. júna 

2014. 

 

(3) Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU, 

Pedagogickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest 

docentov na Pedagogickej fakulte TU zo dňa 18. decembra 2008. 

 

(4) Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU, 

Právnickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest 

docentov na Právnickej fakulte TU zo dňa 30. mája 2013. 

 

(5) Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na TU, 

Teologickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest 

docentov na Teologickej fakulte TU zo dňa 27. júna 2013. 

 

 



Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

(1) Tieto kritériá a podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou TU. 

(2) Tieto kritériá a podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2022 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

      rektor 

      Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

 

 

 


