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Dodatok č. 1 ku vnútornému predpisu  č. 12/2022 
 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona 

o vysokých školách, § 3 ods. 3 písm. b) a d) zákona č.269/2018 Z. z o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní 

Akademickým senátom SZU v Bratislave a schválení Vedeckou radou SZU v Bratislave vydáva 

dodatok k vnútornému predpisu č. 12/2022 – Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov 

študijných programov, schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác na 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
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Článok 1 

Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov, schvaľovanie 

vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave sa mení  a dopĺňa takto: 

(1) V čl. 2 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 13, ktoré znejú: 

3. Určovanie požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov v súlade s § 12 ods. 1 písm. g) 

a h) zákona vysokých školách všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov na SZU. Uchádzač o funkčné miesto profesora alebo funkčné miesto docenta 

musí splniť aj kvalifikačné predpoklady na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa. 

4. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta 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. 

5. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkčného miesta docenta je splnenie kritérií 

vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu docent v štandardoch pre 

habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu.  

6. Pri obsadzovaní funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta sa vyžaduje 

splnenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a 

minimálnych kritérií pedagogickej, výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti podľa 

§ 77 ods. 3 zákona o vysokých školách1. 

7. Funkčné miesto profesora môže obsadiť uchádzač, ktorý spĺňa aktuálne inauguračné 

kritériá danej fakulty schválené Vedeckou radou SZU. Osoba na funkčnom mieste 

profesora je povinná v intervaloch, ktoré určí Vedecká rada SZU na návrh vedeckých rád 

fakúlt, inak v intervale piatich rokov, preukázať primeraný nárast vybraných kritérií od 

začiatku pôsobenia na funkčnom mieste profesora; uvedené musí osoba preukázať aj v 

prípade, že obsadzuje funkčné miesto profesora na SZU, a to za celkové obdobie, v ktorom 

pôsobila na funkčnom mieste profesora na inej vysokej škole. Primeranosť nárastu plnenia 

týchto kritérií ustanoví Vedecká rada SZU na návrh vedeckých rád fakúlt. 

8. Ak sa na fakulte obsadzuje funkčné miesto profesora v odbore, na ktorý daná fakulta nemá 

schválené inauguračné kritériá, použijú sa na obsadenie funkčného miesta profesora 

inauguračné kritériá fakulty, resp. v odbore, ku ktorej má uchádzač zameraním svojho 

odboru najbližšie. 

9. Funkčné miesto docenta môže obsadiť uchádzač, ktorý spĺňa aktuálne habilitačné kritériá 

schválené Vedeckou radou SZU na danej fakulte. Osoba na funkčnom mieste docenta je 

povinná v intervaloch, ktoré určí Vedecká rada SZU na návrh vedeckých rád fakúlt, inak 

v intervale piatich rokov, preukázať primeraný nárast vybraných kritérií od začiatku 

pôsobenia na funkčnom mieste docenta; uvedené musí osoba preukázať aj v prípade, že 

obsadzuje funkčné miesto docenta na SZU, a to za celkové obdobie, v ktorom pôsobila na 

 
1 § 75 ods. 4 zákona o vysokých školách 
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funkčnom mieste docenta na inej vysokej škole. Primeranosť nárastu plnenia týchto kritérií 

ustanoví Vedecká rada SZU na návrh vedeckých rád fakúlt. 

10. Ak sa na fakulte obsadzuje funkčné miesto docenta v odbore, na ktorý daná fakulta nemá 

schválené kritériá na habilitačné konanie danej fakulty, použijú sa na obsadenie funkčného 

miesta docenta habilitačné kritériá fakulty, resp. v odbore, ku ktorej má uchádzač 

zameraním svojho odboru najbližšie. 

11.  Uchádzač na funkčné miesto profesora musí mať predpoklady formulovať rozvoj 

študijného odboru a byť garantom zodpovedným za kvalitu a rozvoj študijného programu. 

12. Podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov, a funkčných miest docentov sú 

konkretizované práve prostredníctvom splnenia aktuálnych inauguračných kritérií, resp. 

habilitačných kritérií danej fakulty schválených Vedeckou radou SZU na návrh príslušnej 

vedeckej rady fakulty, môžu byť ešte ďalej konkretizované pre každú fakultu spôsobom, v 

ktorom tieto podmienky schvaľuje Vedecká rada SZU na návrh vedeckej rady príslušnej 

fakulty a bližšie môžu byť definované vo vyhlásenom výberovom konaní. 

13. Obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním 

v súlade s osobitným vnútorným predpisom.2 

(2) Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 14 až 17 

(3) Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „§ 75 ods. 4 zákona o vysokých školách“. 

(4) Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SZU zo dňa 

5.12.2022“. 

Článok 2  

Záverečné ustanovenia 

(1) Tento vnútorný  predpis prerokoval  Akademický senát Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave dňa 5.12.2022 

(2) Tento vnútorný predpis schválila Vedecká rada Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave dňa 8.12.2022 

(3) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom registrácie na Ministerstve zdravotníctva SR  

v súlade s § 45 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

(4) Tento dodatok je archivovaný v tlačenej podobe na rektoráte SZU v Bratislave   

a zverejnený v elektronickej podobe na webovom sídle verejnej časti  SZU www.szu.sk . 

 

 

Bratislave dňa 8.12.2022 

 

 

      prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.        Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

                    predseda               rektor 

       Akademického senátu SZU  

 
2 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov SZU zo dňa 

5.12.2022 

http://www.szu.sk/

