VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV NA VYSOKEJ
ŠKOLE VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Bratislava 2021

Umelecká rada Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v súlade s § 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“) schválila dňa 6.7.2021 tento vnútorný predpis: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

1.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1.1.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 1 Zákona pôsobia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len „Vysoká škola“) vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný
asistent, asistent a lektor.

1.2.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 2 Zákona, vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii „profesora“ je v rámci
Vysokej školy zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej
oblasti vedy, techniky alebo umenia. Prispieva svojou výskumnou, vývojovou, liečebno-preventívnou alebo
umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore a k
objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality
a rozvoja študijného programu, ktorý vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje. Medzi pracovné povinnosti
profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane
skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods.
3 Zákona), tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné
povinnosti profesora formovanie trendov a koncepcií, výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a
zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach
medzinárodného významu, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov a organizovanie medzinárodných
vedeckých alebo umeleckých podujatí.

1.3.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 3 Zákona, vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii „docenta“ prispieva
v spolupráci s profesorom vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo
umenia svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju
poznania vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti vedy, techniky alebo umenia.
Garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý
vysoká škola alebo fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor. Medzi pracovné povinnosti
docenta v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane
skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác (§ 51 ods.
3 Zákona), tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky alebo umenia patrí medzi pracovné
povinnosti docenta výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch
a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných
alebo umeleckých tímov a organizovanie vedeckých alebo umeleckých podujatí.

1.4.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 5 Zákona, vysokoškolský učiteľ, ktorý má vedecko-pedagogický titul alebo
umelecko-pedagogický titul „profesor" a vykonáva funkciu profesora, je počas pôsobenia v tejto funkcii
riadnym profesorom Vysokej školy; ak taký titul nemá a vykonáva funkciu profesora, 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.

1.5.

Obsadzovanie funkcií profesorov a funkcií docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so
Zásadami výberového konania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

1.6.

Výberové konanie na obsadenie funkcie „profesora“ a funkcie „docenta“ je zároveň výberovým konaním na
obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Vypísanie výberového konania Vysoká škola
zverejňuje na webovom sídle určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a na svojej úradnej výveske.

1.7.

Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu „docenta“ alebo „profesora“ na základe jedného výberového
konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora aspoň tretí
raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o
funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent" alebo „profesor", a
ak ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor", získava
právo na pracovnú zmluvu s Vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto
funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov.

1.8.

Funkciu docenta a funkciu profesora možno obsadiť aj vysokoškolským učiteľom bez vedeckopedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ na dobu určitú
spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách,
štátnych vysokých školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú
každý samostatne. Pracovná zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená s
osobou bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo
„profesor“ po uplynutí doby podľa prvej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej
uplynutí neplatná.

2.

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESORA

2.1.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 4 Zákona je kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie
profesora splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu „profesor“
Vysokej školy v Štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie podľa § 23 ods. 7
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.

2.2.

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je vedecko-pedagogický alebo umeleckopedagogický titul „profesor“ alebo „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom
študijnom odbore. Pokiaľ sa o obsadenie funkcie profesor uchádza uchádzač s vedecko-pedagogickým
alebo umelecko-pedagogickým titulom „docent“, kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie
profesora je splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu „profesor“ na
Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného a inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému
odboru, na ktorý sa funkcia viaže.

2.3.

Uchádzač o funkčné miesto „profesora“ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave musí spĺňať
podmienky stanovené Konkrétnymi podmienkami na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

3.

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ DOCENTA

3.1.

V súlade s ustanovením § 75 ods. 4 Zákona je 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 § 23 ods. 7 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.

3.2.

Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je vedecko-pedagogický alebo umeleckopedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom
odbore. Pokiaľ sa o obsadenie funkcie docent uchádza uchádzač s vedecko-pedagogickým alebo
umelecko-pedagogickým bez udeleného vedecko-pedagogického alebo umelecko-pedagogického titulu
„docent“, kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je splnenie kritérií vyplývajúcich z
požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu „docent“ na Vysokej škole v príslušnom odbore Habilitačného
a inauguračného konania, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže.

3.3.

Uchádzač o funkčné miesto „docenta“ na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave musí spĺňať
podmienky stanovené Konkrétnymi podmienkami na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1.

Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta alebo profesora plní aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo
Zákona a iných súvisiacich predpisov, v ktorých je okrem iného uvedené zaradenie do príslušných platových
tried, podľa nariadenia Vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme.

4.2.

Právne vzťahy výslovne neupravené v tomto dokumente sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
predovšetkým Zákonom a s ním súvisiacimi predpismi.

4.3.

Tieto Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave boli prerokované a schválené na zasadnutí Umeleckej rady Vysokej školy dňa 6.7.2021 a
nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Umeleckou radou Vysokej školy.

4.4.

Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a
docentov na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave strácajú platnosť a účinnosť „Kritériá na
obsadzovanie miest profesorov a docentov na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave“ schválené
Umeleckou radou Vysokej školy dňa 08.10.2014.

V Bratislave, dňa 6.7.2021

____________________
Doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka Vysokej školy výtvarných umení

predsedníčka Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení

