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DODATOK č. 2 

 

k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  

a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov  

na Ekonomickej univerzite v Bratislave 

Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) sa 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 v nadväznosti na § 75 

ods. 4 a § 77 ods. 2 zákona uzniesla na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa znenie 

vnútorného predpisu Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  

a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej univerzite  

v Bratislave: 

 

(1) V Čl. 3 sa vkladá ods. 1 v znení: „Splnením platných kritérií na získanie titulu „profesor“ 

alebo „docent“ ako kvalifikačného predpokladu na obsadenie funkcie profesora alebo 

docenta pre účely čl. 1 ods. 3 a ods. 5 je možné chápať aj splnenie platných kritérií 

s výnimkou kritéria počtu ukončených grantových a iných výskumných úloh, ktorých bol 

uchádzač o funkciu docent alebo profesor zodpovedným riešiteľom (resp. koordinátorom). 

Kritérium počtu ukončených grantových a iných výskumných úloh, ktorých bol uchádzač 

o funkciu docent alebo profesor zodpovedným riešiteľom (resp. koordinátorom) pre účely 

čl. 1 ods. 3 a ods. 5 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.“ Ostatné odseky článku 3 sa 

prečísľujú. 

 

(2) Ostatné body Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  

a konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave ostávajú nezmenené.  

 

(3) Dodatok č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  

a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave bol schválený vo Vedeckej rade EU v Bratislave dňa 7. 2. 2022. 

 

(4) Dodatok č. 2 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov  

a konkrétnym podmienkam na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia vo Vedeckej rade 

EU v Bratislave. 

 

V Bratislave 7. 2. 2022 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
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