Dodatok č. 1
Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesor a docent na
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Čl. 1

1.

Všeobecné kritériá sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) Zákona č. 131/2002 z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(„ďalej len zákon") a nadväzujú na § 75 ods. 4 a § 77 ods. 2 zákona, v súlade s
platnými štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

2.

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesor je získaný vedecko
pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „profesor" alebo splnenie platných kritérií
na získanie titulu „profesor" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
priradeného k študijnému odboru, v ktorom uchádzač pôsobí.

3.

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docent je získaný vedecko
pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „docent" alebo splnenie platných kritérií na
získanie titulu „docent" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania
priradeného k študijnému odboru, v ktorom uchádzač pôsobí.

4.

Funkciu profesora na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
(„ďalej len VŠZaSP sv. Alžbety“) môže obsadiť:
a) uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom profesor,
ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu
profesor preukáže primeraný nárast plnenia kritérií vedeckej, resp. umeleckej činnosti v
študijnom odbore, v ktorom má pôsobiť;
b) uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent,
ktorý preukáže plnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie
vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor";
c) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu
„profesor" alebo „docent", ktorý preukáže
požadovanej

úrovne

kritérií

na

plnenie

získanie

kritérií

vyplývajúcich z

vedecko-pedagogického

alebo

umeleckopedagogického titulu „profesor" na VŠZaSP sv. Alžbety alebo na inej
vysokej škole v príslušnom odbore

habilitačného

a inauguračného

konania

priradeného k študijnému odboru, v ktorom má pôsobiť.

5.

Funkciu docenta na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave môže obsadiť:
a) uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo umelecko-pedagogickým titulom docent,
ktorý od získania svojho vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu
docent preukáže primeraný nárast plnenia kritérií vedeckej, resp. umeleckej činnosti v
študijnom odbore, v ktorom má pôsobiť;
b) uchádzač bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu
„docent", ktorý preukáže plnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na
získanie vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu „docent" v
príslušnom odbore habilitačného a inauguračného konania priradeného k študijnému
odboru, v ktorom má pôsobiť.

6.

V súlade s § 77 ods. 2 zákona, funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko
pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent" alebo „profesor"
obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery
na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných
vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná
zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez
vedeckopedagogického titulu „docent" alebo „profesor" po uplynutí doby podľa prvej
vety je od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí neplatná.
Čl. 2
Tieto Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesor a docent nadobúdajú platnosť

a účinnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave, dňa 15. 12. 2020.

Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., v. r.
rektor VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

