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Vedecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „VR TnUAD“) 
prerokovala dňa 03.06.2021 v súlade s § 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 o VŠ“) tieto všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov v Centre pre 
funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „FunGlass“). 
 

Článok 1 
 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
 v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD v 

Trenčíne 
 

 
(1)  Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa predkladajú v zmysle 

§12 ods. 1 písm. h) Zákona o VŠ a v súlade s § 75, § 76 a § 77 Zákona o VŠ. 
 
(2)  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie „profesor“ je získaný titul „profesor“ 

alebo splnenie platných minimálnych kritérií celouniverzitného pracoviska FunGlass na 
získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré tvoria prílohu tohto vnútorného 
predpisu.  

 
(3)  Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie „docent“ je získaný titul „docent“ alebo 

splnenie platných minimálnych kritérií celouniverzitného pracoviska FunGlass na získanie 
vedecko-pedagogického titulu „docent“, ktoré tvoria prílohu tohto vnútorného predpisu. 

 
(4)  Pri obsadzovaní funkcií docentov a profesorov sa posudzujú najmä: 

a) pedagogická činnosť (pedagogická prax v odbore, výchova doktorandov a ďalšie 
pedagogické aktivity na národnej alebo medzinárodnej úrovni); 
 
b) vedecko-výskumná činnosť (vedenie alebo účasť na riešení vedecko-výskumných 
projektov, pôsobenie vo vedeckých, vedecko-technických a odborných inštitúciách a ďalšie 
vedecko-výskumné aktivity na národnej alebo medzinárodnej úrovni); 
 
c) publikačná činnosť (monografie, učebnice, vedecké štúdie v domácich a zahraničných 
vedeckých časopisoch a zborníkoch, aktívna účasť na domácich a zahraničných 
konferenciách, odborných podujatiach a iné); 
 
d) ďalšie relevantné skutočnosti (medzinárodné uznanie dokladované písomnými 
referenciami od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo 
Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky 
na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte; aktívna znalosť cudzích 
jazykov a pod.); 
 
e) morálna a občianska bezúhonnosť. 

 



 
 

Článok 2 
 

Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov 
v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) TnUAD v 

Trenčíne 
 
 
(1)  Konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na celouniverzitnom pracovisku 

FunGlass TnUAD v Trenčíne sa predkladajú v zmysle § 12 ods. 1 písm. i) Zákona o VŠ. 
 
(2)  Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky uvedené v Článku 1. 
 
(3)  Pri výberovom konaní na obsadzovanie funkcií profesorov musí uchádzač plniť platné 

minimálne kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na pracovisku 
FunGlass, ktoré sú prílohou tohto vnútorného predpisu. 

  
(4)  Obsadzovanie funkcií profesorov sa uskutočňuje výberovým konaním podľa „Zásad 

výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 
vedúcich zamestnancov na TnUAD v Trenčíne“. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 
 
(1) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky 

výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FunGlass TnUAD v Trenčíne 
boli prerokované a schválené Vedeckou radou TnUAD v Trenčíne dňa 03.06.2021 a 
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2021. 

 
(2) Pozastavuje sa platnosť Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov na celouniverzitnom pracovisku FunGlass TnUAD v Trenčíne zo dňa 15.10.2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc..        doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
            riaditeľ FunGlass                       rektor TnUAD v Trenčíne 

TnUAD v Trenčíne 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha: Minimálne kritériá na obsadenie funkcie „docent“ alebo „profesor“ 
 
 
 

Kritérium Funkcia 
Docent 

Funkcia 

Profesor 
Pôvodné vedecké práce v zahraničných a domácich 
recenzovaných časopisoch a zborníkoch (ADC, ADD, ADM, 
ADN, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD) a patenty, 
autorské osvedčenia a objavy (AGJ) spolu, 
 
Z toho: 

15 50 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch v 
databázach WOS a SCOPUS (ADC, ADD) 

12 30 

Citácie (SCI, SCOPUS, knižné a iné) spolu, 25 70 
Úspešne ukončená výchova doktorandov 0 2 
Vedúci grantového projektu 0 1 
Spoluriešiteľ grantového projektu 3 6 

 Vedenie prednášok a seminárov počas doby najmenej troch rokov, od získania titulu docent, v predmetoch z 

daného odboru. Zohľadňuje sa len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou (vrátane 
zahraničia). 

 

 


