
Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii  

"hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent“  

na Fakulte riadenia a informatiky 
 

 
 

Tento vnútorný predpis fakulty upravuje zásady obsadzovania miest vysokoškolských 

učiteľov vo funkcii "hosťujúci profesor" a „hosťujúci docent“ na  Fakulte riadenia a informatiky 

Ţilinskej univerzity v Ţiline. 

 
Prvá časť  

Hosťujúci profesor 
 

   Článok 1 

 

(1) Návrhy dekana Fakulty riadenia a informatiky Ţilinskej univerzity na obsadzovanie miest 

vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci profesor na Fakulte riadenia a informatiky 

(ďalej len fakulta) Ţilinskej univerzity v Ţiline (ďalej len „ŢU“) schvaľuje Vedecká rada  

Ţilinskej univerzity  (ďalej len „VR ŢU“)   v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písm. j)        

a  § 79 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o VŠ“) . 

(2) Na hosťujúceho profesora sa vzťahujú ustanovenia § 75 zákona o VŠ týkajúce sa profesorov 

okrem odseku 6. Na obsadzovanie funkcií hosťujúci profesor sa nevzťahujú ustanovenia § 77 

zákona o VŠ. 

(3) Návrhy na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov sa spracúvajú v súlade so smernicou ŢU 
„Zásady pre obsadzovanie miest hosťujúcich profesorov“.  

 

 

Článok 2 
 

 Miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci profesor môţe byť obsadené 

významným odborníkom    počas   jeho   pôsobenia   na  fakulte ak: 

(a) ide preukázateľne o významnú a uznávanú vedeckú alebo umeleckú osobnosť v príslušnom 
odbore, 

(b) má vedeckú, vedecko-akademickú alebo umelecko-akademickú hodnosť, alebo akademický 
titul PhD., 

(c) vykonáva na fakulte pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť najmenej v rozsahu 

jedného semestra v študijnom odbore, v ktorom fakulta zabezpečuje výučbu v študijnom 
programe prvého, druhého alebo tretieho stupňa, 

(d) výrazne prispeje k zvýšeniu úrovne vedeckej, umeleckej a pedagogickej práce na fakulte. 
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Článok 3 

 

(1) V prípade obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci profesor dekan 

po schválení návrhu vo vedeckej rade fakulty poţiada rektora o predloţenie návrhu vedeckej 

rade ŽU. 

 

 

Článok 4 

 

Písomný návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci 

profesor musí obsahovať: 

(a) ţivotopis navrhovaného, 

(b) osobné údaje navrhovaného, získanú vedeckú, vedecko-akademickú, vedecko-umeleckú 

hodnosť, vedecko-pedagogický alebo akademický titul, funkcie, vedecké, umelecké 
a odborné aktivity, dosiahnuté významné výsledky v oblasti pôsobenia, 

(c) údaje o rozsahu publikačnej činnosti a zoznam najvýznamnejších publikovaných vedeckých, 

odborných a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, projektov, citácií a  ohlasov, 

(d) prehľad získaných ocenení a vyznamenaní, 

(e) časový a obsahový plán činnosti hosťujúceho profesora, 

(f) záznam z príslušného rokovania vedeckej rady fakulty.  

 
 

Článok 5 

 

(1) Ak VR ŽU návrh dekana fakulty na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii 

hosťujúci profesor schváli, môţe dekan s navrhovaným uzavrieť pracovný pomer na  čas 

nepresahujúci dva roky. 

(2) Ak VR ŽU návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci profesor 
neschváli, rektor jej rozhodnutie oznámi dekanovi fakulty.  
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Druhá  časť  

Hosťujúci docent 
 

Článok 6 
 

(1) Návrhy dekana fakulty na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci 

docent schvaľuje v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písm. k) a  § 79 ods. 1 zákona o VŠ 
vedecká rada fakulty. 

(2) Na hosťujúceho docenta sa vzťahujú ustanovenia § 75 zákona o VŠ týkajúce sa docentov 

okrem odseku 6. Na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci 
docent sa nevzťahujú ustanovenia § 77 zákona o VŠ. 

 
 

 

Článok 7 
 

   Miesto   vysokoškolského   učiteľa   vo   funkcii    hosťujúci    docent   môţe byť obsadené 

významným odborníkom počas jeho pôsobenia na fakulte ak: 

(a) ide preukázateľne o významnú a uznávanú vedeckú alebo umeleckú osobnosť v príslušnom 
odbore, 

(b) má vedeckú, vedecko-akademickú alebo umelecko-akademickú hodnosť,  

(c) vykonáva na fakulte pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú činnosť najmenej v  rozsahu 

jedného semestra v študijnom odbore, v ktorom fakulta zabezpečuje výučbu v študijnom 
programe prvého, druhého alebo tretieho stupňa, 

(c) prispeje k zvýšeniu úrovne vedeckej, umeleckej a pedagogickej práce na fakulte. 

 

Článok 8 

 

Návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci docent predkladá 

VR fakulty dekan na podnet vedúceho katedry, na ktorej má navrhovaný pôsobiť ako hosťujúci 

docent. 

 

 

Článok 9 

 

Písomný návrh na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúci docent 

pôsobiaceho na fakulte musí obsahovať: 

(a) ţivotopis navrhovaného, 

(b) osobné údaje navrhovaného, získanú vedeckú, vedecko-akademickú, vedecko-umeleckú 

hodnosť, vedecko-pedagogický alebo akademický titul, funkcie, vedecké, umelecké 
a odborné aktivity, dosiahnuté významné výsledky v oblasti pôsobenia, 

(c) údaje o rozsahu publikačnej činnosti a zoznam najvýznamnejších publikovaných vedeckých, 
odborných a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, projektov, citácií a  ohlasov, 
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(d) prehľad získaných ocenení a vyznamenaní, 

(e) časový a obsahový plán činnosti hosťujúceho docenta, 

(f) písomné stanovisko príslušného vedúceho katedry, na ktorej má navrhovaný pôsobiť. 

 

 

Článok 10 

 

(1) Ak VR fakulty návrh dekana  na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii 

hosťujúci docent schváli, dekan môţe uzavrieť s navrhovaným pracovný pomer na čas 
nepresahujúci dva roky. 

(2) Ak VR fakulty návrh dekana na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii 

hosťujúci docent neschváli, dekan jej rozhodnutie  oznámi  príslušnému vedúcemu katedry, 
na ktorej mal navrhovaný pôsobiť. 

 

 

Tretia  časť  

Záverečné ustanovenia 
 

Článok 11 

 
(1) Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom schválenia vo vedeckej rade fakulty.  

(2) Vedecká  rada  fakulty schválila tento vnútorný predpis fakulty dňa  3. marca 2003. 

 

 

 
 

 

V Ţiline 3. marca 2003 

 

     

           doc. Ing. Karol Matiaško, PhD. 

                      dekan FRI    

                                

          
 

 

 

 


