
Akadémia umení v Banskej Bystrici 
Fakulta múzických umení 

Prerokovala  

Umelecká a vedecká rada Fakulty 

múzických umení Akadémie 

umení v Banskej Bystrici 

dňa 14. júna 2021 

 

Schválila 

Umelecká a vedecká rada 

Akadémie umení  

v Banskej Bystrici 

dňa 22. júna 2021 

 

Nadobúda platnosť a účinnosť 

22. júna 2021 

 

Všeobecné kritériá  
na obsadzovanie 
funkcií profesorov 
a docentov 
na Fakulte múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

 

  



2 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte múzických umení 

Akadémie umení v Banskej Bystrici sú vnútorným predpisom fakulty, ktorý je vypracovaný podľa  

§ 30 ods. 1 písm. h) a § 75 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

 

Článok 1 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesora 

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora na FMU AU je umelecko-pedagogický 

(alebo vedecko-pedagogický) titul profesor alebo docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia 

viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore.  

2. Pokiaľ sa o obsadenie funkcie profesor uchádza uchádzač s umelecko-pedagogickým (alebo 

vedecko-pedagogickým) titulom docent, kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie 

profesora je  splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu profesor 

na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „FMU AU“) 

v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie1 v študijnom odbore, ktorý  

je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže.  

3. Vo funkcii profesora môže pôsobiť: 

a) uchádzač s umelecko-pedagogickým (alebo vedecko-pedagogickým) titulom profesor, ktorý  

od získania svojho umelecko-pedagogického (alebo vedecko-pedagogického) titulu profesor 

preukázal primeraný nárast plnenia kritérií umeleckej, resp. vedeckej činnosti v študijnom 

odbore, v ktorom má pôsobiť. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj 

umelecko-pedagogický (alebo vedecko-pedagogický) titul na inej vysokej škole,  

b) uchádzač  s umelecko-pedagogickým (alebo vedecko-pedagogickým) titulom docent, ktorý 

preukázal splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií na získanie titulu 

profesor na FMU AU v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijnom 

odbore, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže. 

 

Článok 2 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií docenta  

1. Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta na FMU AU je umelecko-pedagogický 

(alebo vedecko-pedagogický) titulu  docent v študijnom odbore, na ktorý sa funkcia viaže,  

alebo v príbuznom študijnom odbor, alebo splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne 

kritérií na získanie titulu docent na FMU AU v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v študijnom odbore, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže.  

2. Vo funkcii docenta môže pôsobiť:  

a) uchádzač s umelecko-pedagogickým (alebo vedecko-pedagogickým) titulom docent, ktorý  

 

                                                           

1 Podľa § 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. 
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od získania svojho umelecko-pedagogického (alebo vedecko-pedagogického) titulu docent 

preukázal primeraný nárast plnenia kritérií umeleckej, resp. vedeckej činnosti v študijnom 

odbore, v ktorom má pôsobiť. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na uchádzačov, ktorí získali svoj 

umelecko-pedagogický (alebo vedecko-pedagogický) titul na inej vysokej škole,  

b) uchádzač, ktorý preukázal splnenie kritérií vyplývajúcich z požadovanej úrovne kritérií  

na získanie titulu docent na FMU AU v štandardoch pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie v študijnom odbore, ktorý je priradený k študijnému odboru, na ktorý sa funkcia viaže. 

 

Článok 3 

Všeobecné podmienky na obsadzovanie funkcií profesora a docenta 

Obsadzovanie funkcií  profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 15 ods. 1 

písm. d) zákona o vysokých školách a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výberové 

konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie 

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. Vypísanie výberového konania zverejňuje FMU AU  

na webovom sídle určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a na úradnej výveske 

fakulty.   

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Pracovné povinnosti profesorov a docentov sú stanovené zákonom o vysokých školách  

a sú uvedené v rámci zaradenia do príslušných platových tried, podľa nariadenia vlády SR, ktorým 

sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. 

2. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesora a docenta na FMU AU boli prerokované 

v Umeleckej a vedeckej rade Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici  

14. júna 2021 a schválené v Umeleckej a vedeckej rade Akadémie umení v Banskej Bystrici  

22. júna 2021.  Platnosť a účinnosť nadobudnú dňom schválenia. 

3. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti týchto Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 

profesora a docenta na Fakulte múzických umení AU strácajú platnosť a účinnosť Všeobecné 

kritérií na obsadzovanie funkcií profesora a docenta na Fakulte múzických umení AU schválené  

na zasadnutí Umeleckej a vedeckej rady  Akadémie umení v Banskej Bystrici 16. júna 2014. 

 

 

 

.............................................................  ............................................................. 
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

dekan Fakulty múzických umení AU  rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 

predseda Umeleckej a vedeckej rady FMU AU predseda Umeleckej a vedeckej rady AU 


