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asistentov
a
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Všeobecné kritéria
na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov
a
konkrétne podmienky
na obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 písm. h/, i/ 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 súlade s článkom 3 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre /ďalej len „SPU v Nitre“/ Vedecká rada SPU v Nitre
schvaľuje:
Článok 1
Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcie profesora
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonanie funkcie profesora je v zmysle § 75 ods. 6
zákona vedecko-pedagogický titul „profesor“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia
viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.
2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu profesora (§ 75 ods. 4 zákona a § 76 ods. 7
zákona) sa posudzuje podľa nasledovných predpokladov:
a) zodpovedá za výskum, vývoj a vzdelávanie v študijnom odbore, na ktorý sa
funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore,
b) prispieva svojou výskumnou, vývojovou, umeleckou, pedagogickou
a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto alebo príbuznom študijnom
odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi,
c) garantuje kvalitu a rozvoj študijného programu alebo zabezpečuje predmety
študijného programu, ktoré fakulta uskutočňuje,
d) vedie prednášky, cvičenia a semináre, resp. iné typy vzdelávacích činností,
e) hodnotí študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach,
f) vedie doktorandov ako školiteľ,
g) vedie a oponuje záverečné práce,
h) tvorí študijné materiály v danom študijnom odbore,
i) podieľa sa na formovaní trendov a koncepcií v príslušnom študijnom odbore,
j) rozvíja výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť dokladovanú domácimi
a medzinárodnými vedeckými publikáciami,
k) podieľa sa na organizovaní medzinárodných odborných a vedeckých podujatí,
l) vedie výskumné alebo umelecké tímy,
m) vytvoril vedeckú alebo umeleckú školu alebo originálnu všeobecne uznávanú
skupinu, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce, objavy, vynálezy
alebo umeleckú tvorbu,
n) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou
a jeho práce dosahujú aj medzinárodné uznanie.
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3. Pri výberovom konaní na funkčné miesto profesora sa prihliada aj na súvislú vedeckú
a vzdelávaciu činnosť uchádzača v rozsahu určenom v minimálnych kritériách na získanie
titulu profesor.
Článok 2
Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcie docenta
1. Kvalifikačným predpokladom na vykonanie funkcie docenta je v zmysle § 75 ods. 6
zákona vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia
viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.
2. Vysokoškolský učiteľ uchádzajúci sa o funkciu docenta (§ 75 ods. 5 zákona a § 76 ods. 6
zákona) sa posudzuje podľa nasledovných predpokladov:
a) v spolupráci s profesorom prispieva k rozvoju poznania v študijnom odbore
svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou
činnosťou,
b) zabezpečuje predmety študijného programu, alebo garantuje resp. zúčastňuje sa
na garantovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje,
c) vedie prednášky, cvičenia a semináre, resp. iné typy vzdelávacích činností,
d) hodnotí študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach,
e) vedie doktorandov ako školiteľ,
f) vedie a oponuje záverečné práce,
g) tvorí študijné materiály v danom študijnom odbore,
h) rozvíja výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť dokladovanú domácimi
a medzinárodnými vedeckými publikáciami,
i) podieľa sa na organizovaní odborných a vedeckých podujatí,
j) vedie výskumné alebo umelecké tímy,
k) svojimi vedeckými alebo umeleckými prácami vytvoril v danom študijnom odbore
ucelené vedecké alebo umelecké dielo,
l) je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou.
4. Pri výberovom konaní na funkčné miesto docenta sa prihliada aj na súvislú vedeckú
a vzdelávaciu činnosť uchádzača v rozsahu určenom v minimálnych kritériách na získanie
titulu docent.

Článok 3
Všeobecné kritéria na obsadzovanie pracovného miesta odborného asistenta
1.

2.

3.

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii odborného asistenta zabezpečuje v spolupráci
s profesormi a docentmi vysokej školy plnenie jej úloh v oblasti vzdelávania a v oblasti
vedy a výskumu.
Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta v oblasti vzdelávania patrí najmä
vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, hodnotenie
študentov, vedenie a oponovanie záverečných prác v prvých dvoch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov a
zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov.
V oblasti vedy a výskumu patrí medzi pracovné povinnosti odborného asistenta
zúčastňovanie sa na výskumnej a vývojovej činnosti pracoviska, zverejňovanie jej
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4.

5.

6.

výsledkov v časopisoch, na vedeckých a odborných podujatiach a spolupráca pri
organizovaní vedeckých alebo odborných podujatí.
Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie odborného asistenta je, v závislosti
od konkrétneho obsahu pracovných úloh, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
Kvalifikačných predpokladom na vykonávanie funkcie odborného asistenta, ktorý plní
úlohy na úseku profilových predmetov príslušných študijných odborov je vysokoškolské
vzdelanie III. stupňa.
Medzi pracovné povinnosti odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho
stupňa patrí aj skúšanie na záverečných štátnych skúškach na I. stupni štúdia.

Článok 4
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcie profesora
1. Uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom „profesor“ predloží nasledovné dokumenty
preukazujúce výsledky za obdobie ostatných 5 rokov, ktoré sa primerane zohľadnia pri
výberovom konaní:
a) charakteristiku pedagogického pôsobenia:
 pedagogická prax v študijnom odbore resp. príbuznom študijnom odbore,
 zabezpečovanie predmetov, vedenie prednášok,
 garantovanie/spolugarantovanie študijných programov, podieľanie sa na
zabezpečovaní študijného programu,
 vedenie diplomantov a doktorandov,
 pôsobenie v komisiách v rámci doktorandského štúdia, v habilitačných
a inauguračných komisiách,
 tvorba študijných materiálov: učebnica - učebné texty, ktoré sú inovované resp.
prepracované vydanie, min. 1x za 5 rokov,
 zoznam riešených vzdelávacích projektov: riešiteľ min. 1 vzdelávacieho projektu,
b) charakteristiku vedecko-výskumnej činnosti:
 aktívna činnosť vo vedecko-výskumných tímoch: riešiteľ min. 1 vedeckého
projektu,
 pôsobenie vo vedecko-výskumných a odborných inštitúciách,
 ďalšie vedecko-výskumné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
 publikačná aktivita: min. 2 AH vo vedeckej monografii, 2 výstupy z kategórie A,
2 výstupy z kategórie B, 4 výstupy z kategórie C danej oblasti výskumu,
 členstvo vo vedeckých radách a odborných spoločnostiach,
 členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov,
c) iné predpoklady podporujúce rozvoj študijného odboru:
 schopnosť prevziať zodpovednosť za výskum a vzdelávanie v príslušnom
študijnom odbore, na ktorý sa funkcia profesora viaže,
 schopnosť prispievať svojou výskumnou, vývojovou alebo pedagogickou
a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore
a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi,
 schopnosť garantovať alebo zúčastňovať sa na garantovaní kvality a rozvoja
študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje.
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2.

Vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul „profesor“ a vykonáva funkciu
profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii riadnym profesorom na príslušnej fakulte
SPU v Nitre.

3.

V prípade, že miesto profesora nebolo obsadené uchádzačom s vedecko-pedagogickým
titulom profesor, môže toto miesto získať vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedeckopedagogický titul docent, ak v čase výberového konania plní minimálne kritéria na
získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na príslušnej fakulte SPU v Nitre
aspoň v rozsahu 75 %, a u ktorého je objektívny predpoklad získania vedeckopedagogického titulu profesor. V takom prípade sa počas vykonávania funkcie
profesora stáva mimoriadnym profesorom.

Článok 5
Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcie docenta
a) Uchádzač s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ predloží nasledovné dokumenty
preukazujúce výsledky za obdobie ostatných 5 rokov, ktoré sa primerane zohľadnia pri
výberovom konaní:
b) charakteristiku pedagogického pôsobenia:
 pedagogická prax v študijnom odbore resp. príbuznom študijnom odbore,
 zabezpečovanie predmetov, vedenie prednášok,
 garantovanie/spolugarantovanie študijných programov,
 vedenie bakalárov, diplomantov a doktorandov,
 pôsobenie v komisiách v rámci doktorandského štúdia a v habilitačných
komisiách,
 tvorba študijných materiálov: učebnica - učebné texty, ktoré sú inovované resp.
prepracované vydanie, min. 1x za 5 rokov,
 zoznam riešených vzdelávacích projektov: riešiteľ min. 1 vzdelávacieho
projektu,
c) charakteristiku vedecko-výskumnej činnosti:
 aktívna činnosť vo vedecko-výskumných tímoch: riešiteľ min. 1 vedeckého
projektu,
 pôsobenie vo vedecko-výskumných a odborných inštitúciách,
 ďalšie vedecko-výskumné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
 publikačná aktivita: min. 1 AH vo vedeckej monografii, 1 výstupy z kategórie A,
1 výstup z kategórie B, 4 výstupy z kategórie C danej oblasti výskumu,
 členstvo vo vedeckých radách a odborných spoločnostiach,
 členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov.
d) iné predpoklady podporujúce rozvoj študijného odboru:
 schopnosť prispievať v spolupráci s profesorom v tomto študijnom odbore svojou
výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou
k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore,
 schopnosť garantovať kvalitu a rozvoj bakalárskeho študijného programu, ktorý
fakulta uskutočňuje,
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schopnosť garantovať alebo sa zúčastňovať na garantovaní kvality a rozvoja
inžinierskeho alebo doktorandského študijného programu, ktorý fakulta
uskutočňuje.

Článok 6
Konkrétne podmienky na obsadzovanie pracovného miesta odborného asistenta
1. Uchádzač o pracovné miesto odborného asistenta predloží najmä nasledovné
dokumenty preukazujúce výsledky za obdobie ostatných 5 rokov, ktoré sa primerane
zohľadnia pri výberovom konaní:
a) charakteristiku pedagogického pôsobenia:
 pedagogická prax v študijnom odbore resp. príbuznom študijnom odbore,
 zabezpečovanie prednášok a cvičení v rámci konkrétnych predmetov,
 tvorba študijných materiálov: spoluautor učebných textov, ktoré sú inovované
resp. prepracované vydanie, minimálne 1x za 5 rokov,
 zoznam riešených vzdelávacích projektov: riešiteľ min. 1 vzdelávacieho
projektu,
 zoznam vedených a oponovaných záverečných prác,
 pôsobenie v štátnicových komisiách,
b) charakteristika vedecko-výskumnej činnosti:
 aktívna účasť na výskumnej a vývojovej činnosti,
 zoznam riešených vedeckovýskumných projektov: riešiteľ min. 1 vedeckého
projektu,
 zoznam publikačnej aktivity: min. 3 výstupy z kategórie B, 5 výstupov z kategórie
C danej oblasti výskumu,
 pôsobenie v komisiách ŠVK, Veda mladých a pod.
 pôsobenie vo vedeckých, vedecko-výskumných a odborných inštitúciách,
 ďalšie vedecko-výskumné aktivity na celoštátnej a medzinárodnej úrovni,
c) iné predpoklady podporujúce rozvoj študijného odboru:
 členstvo v redakčných radách vedeckých a odborných časopisov,
 schopnosť prispievať v spolupráci s profesorom a docentom svojou výskumnou,
vývojovou, pedagogickou a organizačnou činnosťou v rozvoju poznania daného
študijného odboru,
 získané certifikáty, ocenenia a pod.
 dosiahnuté významné výsledky v praxi.
2. Pri uchádzačoch, ktorí sú vysokoškolskými učiteľmi na SPU v Nitre, sa pri opakovanom
výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta prihliada i na
doterajšie plnenie úloh, výsledky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu za obdobie od
pracovného zaradenia na miesto odborného asistenta. Pri komplexnom posudzovaní
opätovného obsadzovania funkčného miesta odborného asistenta, s prihliadnutím na
jeho ďalší odborný rast, sa zohľadňuje aj plnenie minimálnych kritérií získania vedeckopedagogického titulu docent.
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3. Pri uchádzačoch, ktorí sa uchádzajú o miesto vysokoškolského učiteľa na SPU v Nitre,
ktorí nie sú učiteľmi na SPU v Nitre, sa pri výberovom konaní na obsadenie pracovného
miesta odborného asistenta prihliada najmä na ich dosiahnuté výsledky pri riešení
konkrétnych realizačných projektov z oblastí, pre ktorú je pedagogické miesto
obsadzované, skúsenosti s riadením a vedením kolektívu pracovníkov a dĺžka praxe.
Článok 6
Spoločné ustanovenia
1. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcii
profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním (§ 77 ods. 1 zákona).
Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň
výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.
Výberové konanie schvaľuje a vyhlasuje rektor. Útvar personalistiky Rektorátu SPU
v Nitre zverejní vypísané výberové konanie na webovom sídle univerzity určenom
MŠVVaŠ SR a na úradnej výveske univerzity alebo úradnej výveske fakulty, ak ide
o pracovné miesto alebo funkciu zaradenú na fakulte.
2. Obsadzovanie miest profesorov, docentov a odborných asistentov sa uskutočňuje podľa
Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v znení
neskorších zmien a doplnení.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov, docentov a odborných
asistentov a Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcii profesorov, docentov
a odborných asistentov na SPU v Nitre nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom
schválenia vo Vedeckej rade SPU v Nitre.
2. Týmto sa rušia Konkrétne podmienky a všeobecné kritériá na obsadzovanie miest
profesorov a docentov na fakultách SPU v Nitre schválené vo Vedeckej rade SPU
v Nitre dňa 04. 06. 2014.

Schválené vo Vedeckej rade SPU v Nitre
dňa 06. 05. 2015
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
predseda VR, rektor SPU v Nitre
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