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Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „EU v Bratislave“) po schválení 

Vedeckou radou EU v Bratislave vydáva Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu „Všeobecné 

kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov na Ekonomickej univerzite v Bratislave“: 

(1) V názve vnútorného predpisu, ako aj v celom texte sa označenie „funkcia“ nahrádza 

označením „funkčné miesto“. 

(2) V čl. 1 ods. 1 sa vypúšťa text: „sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. h) zákona a“. 

(3) V čl. 1 ods. 9 sa pôvodný text nahrádza textom: „V súlade s § 77 ods. 1 zákona vedecko-

pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie 

funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta.“ 

(4) V čl. 1 sa pridáva nový odsek 10, ktorý znie: „V súlade s § 77 ods. 3 zákona Všeobecné 

kritériá na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora sa určia 

tak, aby zohľadňovali požadovanú úroveň kritérií na získanie titulu profesor alebo kritérií 

na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. 

Zároveň sa vyžaduje, aby tieto požiadavky zodpovedali najmenej minimálnym kritériám 

pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti. Splnenie minimálnych 

kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta alebo funkčného miesta profesora 

nezakladá právny nárok na obsadenie príslušného funkčného miesta. Minimálne kritériá 

pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vydáva Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky po prerokovaní s orgánmi 

reprezentácie vysokých škôl a predchádzajúcom súhlase Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo (ďalej aj ako „SAAVŠ“). SAAVŠ posúdi súlad minimálnych kritérií so 

štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie a ak sú s nimi v súlade, udelí 

súhlas na ich vydanie. SAAVŠ môže na účely obsadzovania funkčných miest docentov  

a profesorov určovať a posudzovať ďalšie kritériá.“ 

(5) V čl. 2 ods. 1 sa pôvodný text nahrádza textom: „Konkrétne podmienky na obsadzovanie 

funkčných miest profesorov nadväzujú na všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných 

miest profesorov a docentov.“ 

(6) V čl. 2 ods. 3 sa pôvodný text nahrádza textom: „Pri výberovom konaní na funkčné miesto 

profesora na EU v Bratislave musí uchádzač predložiť doklady podľa článku 3 vnútorného 

predpisu Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest  profesorov  

a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave.“ 

(7) V čl. 2 ods. 4 sa nahrádza odkaz: „internej smernice EU v Bratislave Kritériá na získanie 

vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na odkaz: „vnútorného predpisu Kritériá na 

získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave“. 

(8) Ostatné ustanovenia tohto vnútorného predpisu ostávajú nezmenené.  

(9) Dodatok č. 3 k tomuto vnútornému predpisu schválila Vedecká rada EU v Bratislave dňa 

26. 9. 2022. 

(10) Dodatok č. 3 k tomuto vnútornému predpisu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia vo Vedeckej rade EU v Bratislave. 

 

V Bratislave 26. 9. 2022 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor EU v Bratislave 


