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Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na  

Fakulte ekonómie a informatiky UJS 

 

Podľa § 30 ods. 1 písm. h) a i) zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vedecká rada Fakulty 

ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (ďalej len „FEI UJS“) prerokovala Všeobecné kritériá 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho a 

predložila ich na schválenie Vedeckej rade Univerzity J. Selyeho. 

 

Čl. 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcie profesora 

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie 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. (§ 75 ods. 4 zákona). 

2. Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 

„profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom 

príslušnej vysokej školy; ak taký titul nemá, je mimoriadnym profesorom. Ak mimoriadny 

profesor vysokej školy získa počas svojho pôsobenia vo funkcii profesora vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor", stáva sa riadnym profesorom vysokej školy (§ 

75 ods. 5 zákona). 

3. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora na fakulte musí splniť povinnosti 

a požiadavky na výkon funkcie vedené v § 75 ods. 2 zákona a pracovnú činnosť uvedenú v Prílohe 

č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. (17. Školstvo a telovýchova, platová trieda 11, pracovné 

činnosti 01).  

Čl. 2 

Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcie docenta  

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich 

z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre habilitačné konanie a 

inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 75 ods. 4 zákona). 

2. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta na fakulte musí splniť povinnosti a požiadavky 

na výkon funkcie uvedené v § 75 ods. 3 zákona a pracovnú činnosť uvedenú v Prílohe č. 1 k 

nariadeniu vlády č. 341/2004 Z.z. (17. Školstvo a telovýchova, platová trieda 10, pracovné činnosti 

01). 

 

Čl. 3  

Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov  

1. Na FEI UJS sa stanovujú konkrétne podmienky a kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 

a  docentov zvlásť podľa študijných odborov, v ktorom FEI UJS pôsobí (8. Ekonómia a 

manažment, 18. Informatika, 22. Matematika). 

2. Každý uchádzač vo výberovom konaní musí vyhovieť uvedeným kritériám v tom študijnom 

odbore na ktorý sa hlási. 
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Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný odbor     

8. Ekonómia a manažment  

 

Kategória Kritériá Navrhované 

minimálne 

kritériá 

Poznámky 

doc. prof. 

1 Pedagogická činnosť    
1.1 Pedagogická prax v odbore (roky) 5 10  3 roky po získaní PhD. / 

doc. 

1.2 Vysokoškolské učebnice (počet / autorský 

podiel v AH) 

1 / 3 1 / 5   

1.3 Skriptá a učebné texty (počet / autorský 

podiel v AH) 

1 / 3 2 / 6 možnosť substitúcie 

kategóriou 1.2 

1.4 Počet vedených záverečných prác (úspešne 

dokončené) 

15 25   

1.4.1 Počet vedených diplomových prác  10 20  

1.5 Počet úspešne ukončených doktorandov 

(ktorí získali titul PhD., CSc., Dr.) 

  2   

1.6 Počet aktuálne vedených doktorandov  1  

2 Autorstvo vedeckých prác spolu (počet) 35 55  
2.1 Autorstvo výstupov kategórie A (počet)1  3 6  

2.1.1 Autorstvo výstupov v niektorom časopise 

evidovanom v databáze WoS s IF>0,25 

2 4  

2.2 Autorstvo vedeckej monografie (počet / 

autorský podiel v AH) 

1/3 2/6  

2.3 Autorstvo výstupov vo vedeckých 

časopisoch (počet) 

13 28  

2.4 Autorstvo výstupov evidovanom 

v databáze WoS alebo Scopus 

7 14  

2.5 Príspevky publikované v zborníkoch (počet) 10 20  

3 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

spolu (počet) 

30 75   

3.1 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

registrovaných v citačných indexoch WOS a 

v databáze Scopus (počet)  

5 10  

3.2 Zahraničné citácie (počet) 10 30 Možnosť substitúcie 

kategóriou 3.1. 

                                                           

1 Ide o výstupy definované v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy pre oblasť výskumu 8 

Ekonómia a manažment podľa Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR: 

 článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze WOS alebo Scopus 

ako špičková medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú medzinárodnú kvalitu považuje výstup 

vo vedeckom časopise s HI ≥10 alebo IF ≥ 0.25, 

 článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom 

vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo WOS alebo Scopus 

 monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, Springer, Palgrave, 

Wiley, a pod.) 

 štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom v renomovanom 

zahraničnom vydavateľstve 

 kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve 
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4 Ukončené grantové a iné výskumné úlohy 

(počet) 

4 7  

4.1 Ukončené grantové a iné výskumné úlohy: 

vedúci riešiteľského tímu, resp. zodpovedný 

riešiteľ (počet) 

1 3 Pri doc. sa uznáva i 

zástupca vedúceho 

riešiteľského kolektívu, 

resp. zástupca 

zodpovedného riešiteľa 

4.2 Aktuálne riešenie výskumného projektu 

(počet) 

1 1 Pri prof. na úrovni 

vedúceho 

riešiteľského kolektívu, 

resp. zodpovedného 

riešiteľa 

5 Aktívna účasť na vedeckých 

konferenciách (počet) 

6 12  

5.1 aktívna účasť na medzinárodných vedeckých 

konferenciách 

3 6  
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Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný odbor 

18. Informatika 

 

Kategória Kritériá Navrhované 

minimálne 

kritériá 

Poznámky 

doc. prof. 

1 Pedagogická činnosť    
1.1 Pedagogická prax v odbore (roky) 5 10  5 rokov po získaní PhD. / 

doc. 

1.2 Vysokoškolské učebnice (počet) alebo 1 1   

Skriptá a učebné texty (počet) 1 2 

1.3 Počet úspešne ukončených vedených 

záverečných prác 

8 16   

1.4 z toho počet úspešne ukončených vedených 

záverečných prác na druhom stupni 

5 8  

1.5 Počet úspešne ukončených doktorandov 

(ktorí získali titul PhD., CSc., Dr.) 

  2   

2 Autorstvo vedeckých prác spolu (počet) 30 50  
2.1 Autorstvo vedeckej monografie (počet)  1  

2.2 Autorstvo pôvodných vedeckých prác v 

recenzovanom časopise (počet) 

15 30  

2.3 Autorstvo pôvodných vedeckých prác v 

časopise evidovanom v databáze WoS alebo 

Scopus (počet) 

7 14  

2.4 Autorstvo výstupov v niektorom časopise 

evidovanom v databáze WoS  v časopisoch 

s IF ≥ 0,39 (počet) 

3 6  

2.5 Vedecké práce v zborníkoch z domácich / 

zahraničných konferencií 

8/4 12/8 Práce v zborníkoch 

domácich konferencií 

možno nahradiť 

zahraničnými   

3 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

spolu (počet) 

15 30   

3.1 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

registrovaných v citačných indexoch WOS a 

v databáze Scopus (počet)  

6 15  

4 Ukončené grantové a iné výskumné 

úlohy (počet) 

2 2  

4.1 Ukončené grantové a iné výskumné úlohy: 

vedúci riešiteľského tímu, resp. zodpovedný 

riešiteľ (počet) 

 2  

5. Iné formy uznania vedecko-

pedagogickou komunitou2 

 3  

  

                                                           

2 Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou: 

 autorské osvedčenie, patent alebo objav; 

 garant resp. spolugarant študijného programu; 

 vyžiadaná prednáška v zahraničí; 

 edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie; 

 významné ocenenie minimálne v národnom meradle. 
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Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný odbor 

22. Matematika 

 

Kategória Kritériá Navrhované 

minimálne 

kritériá 

Poznámky 

doc. prof. 

1 Pedagogická činnosť    

1.1 Pedagogická prax v odbore (roky) 5 10  3 roky po získaní PhD. 

/ doc. 

1.2 Vysokoškolské učebnice (počet) alebo 1 1   

Skriptá a učebné texty (počet) 1 2 

1.3 Počet úspešne ukončených vedených 

záverečných prác 

5 10   

1.4 Počet úspešne ukončených doktorandov 

(ktorí získali titul PhD., CSc., Dr.) 

  2   

2 Autorstvo vedeckých prác spolu (počet) 20 40  

2.1 Autorstvo pôvodných vedeckých prác v 

recenzovanom časopise (počet) 

15 20  

2.2 Autorstvo pôvodných vedeckých prác v 

časopise evidovanom v databáze WoS 

alebo Scopus (počet) 

7 15  

2.3 Autorstvo výstupov v niektorom časopise 

evidovanom v databáze WoS 

v časopisoch s IF ≥ 0,5 (počet) 

4 10  

3 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

spolu (počet) 

20 50   

3.1 Citácie alebo ohlasy na vedecké práce 

registrovaných v citačných indexoch 

WOS a v databáze Scopus (počet)  

10 25  

4 Ukončené grantové a iné výskumné úlohy 

(počet) 

2 6  

4.1 Ukončené grantové a iné výskumné 

úlohy: vedúci riešiteľského tímu, resp. 

zodpovedný riešiteľ (počet) 

 2  
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3. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný 

odbor 8. Ekonómia a manažment sú zosúladené v zmysle platných akreditačných štandardov s 

Kritériami na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „kritériá habilitačných a 

inauguračných konaní“) na nasledujúcich univerzitách, fakultách a vyhovujú im v úplnej miere: 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 

 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 

 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu  

 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonómie a manažmentu. 

4. V prípade zmien všetkých uvedených kritérií v ods. 3, sa FEI UJS bude riadiť s práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore 

Ekonómia a manažment. 

5. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný 

odbor 18. Informatika sú zosúladené v zmysle platných akreditačných štandardov s Kritériami na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „kritériá habilitačných a inauguračných 

konaní“) na nasledujúcich univerzitách a vyhovujú im v úplnej miere: 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, 

 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky. 

6. V prípade zmien všetkých uvedených kritérií v ods. 5, sa FEI UJS bude riadiť s práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Technickej univerzita v Košiciach v odbore 

Informatika. 

7. Predložené Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a  docentov pre študijný 

odbor 22. Matematika sú zosúladené v zmysle platných akreditačných štandardov s Kritériami na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor (ďalej len „kritériá habilitačných a inauguračných 

konaní“) na nasledujúcich univerzitách a vyhovujú im v úplnej miere: 

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, 

8. V prípade zmien všetkých uvedených kritérií v ods. 7, sa FEI UJS bude riadiť s práve aktuálnymi 

kritériami habilitačných a inauguračných konaní Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v 

odbore Matematika. 

 

Čl. 4  

Záverečné ustanovenia 

1. Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené v zákone (§ 75 ods. 2. a ods. 3). 

2. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Fakulte ekonómie a informatiky 

Univerzity J. Selyeho prerokovala Vedecká rada Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity 

J. Selyeho dňa 10.05. 2021. 
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3. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Fakulte ekonómie a informatiky 

Univerzity J. Selyeho schválila Vedecká rada Univerzity J. Selyeho dňa 19.5.2021. 

4. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Fakulte ekonómie a informatiky 

Univerzity J. Selyeho nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity 

J. Selyeho. 

5. Zrušujú sa Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne pod-

mienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Ekonomickej fakulte UJS 

zo dňa 5.5.2017 a Dodatok č. 1 zo dňa 18.5.2018. 

 

V Komárne, dňa 19.5.2021 

 

 

........................................................... 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

predseda Vedeckej rady UJS 

........................................................… 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

predseda Vedeckej rady FEI UJS 

 


