
Kritériá pre výberové konania 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 

 
1. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií  profesorov a docentov na FEI TUKE 

 
Kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a funkcií docent na Fakulte elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej FEI TUKE) sú v súlade s ust. § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
V zmysle § 75, ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je kvalifikačným predpokladom na 
obsadenie funkcie funkčného miesta profesora alebo na splnenie funkčného miesta docent splnenie 
kritérií na získanie titulu profesor na TUKE definovaných v štandardoch pre habilitačné konanie a 
inauguračné konanie. 
 
Pri obsadzovaní funkčného miesta profesor alebo funkčného miesta docent musí byť splnený 
minimálny kvalifikačný predpoklad podľa § 77 ods. 2.  
 
Minimálne kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkčného miesta:  
 

a) profesora sú pedagogická činnosť na vysokej škole alebo zahraničnej vysokej škole najmenej 
šesť rokov a splnenie minimálnych kritérií výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti 
ustanovené vo všeobecnom záväznom predpise, ktorý vydá ministerstvo školstva,  

b) docenta sú pedagogická činnosť najmenej tri roky na vysokej škole alebo zahraničnej vysokej 
škole a splnenie minimálnych kritérií výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti 
ustanovené vo všeobecnom záväznom predpise, ktorý vydá ministerstvo školstva. 

 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií  profesorov a docentov na FEI TUKE 

  
 

Minimálne kritériá na obsadenie 
funkcie profesor 

Minimálne kritériá na obsadenie 
funkcie docent 

Kvalifikačné predpoklady 
Splnenie kritérií na získanie titulu 

profesor na FEI TUKE podľa aktuálne 
platných kritérií 

Splnenie kritérií na získanie titulu 
docent na FEI TUKE podľa aktuálne 

platných kritérií.  

 
Tieto kritériá boli schválené na VR TUKE 13.12. 2021 a sú v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie 
a inauguračné konanie schválenie vo VR TUKE dňa 14.5.2021 s účinnosťou od 01.9.2021. 
 
Tieto kritériá sú minimálne nutnými kritériami a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií. 
 
Zároveň uchádzač musí plniť aktuálne platné kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie 
profesorov na TUKE schválené Vedeckou radou univerzity. 
 
Minimálne kritériá na obsadenie funkcie profesor a na obsadenie funkcie docent na FEI TUKE sú 
doplnené o požiadavky uvedené v pokyne dekana PD/FEI/04/21 „Pokyn dekana FEI TUKE pre zvýšenie 
kvality a nárokov na habilitačné konania a inauguračné konania na FEI TUKE“.  
 
Ďalšie predpoklady pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest profesor a pre obsadzovanie 
funkcií a zároveň pracovných miest docent na FEI TUKE: 

https://www.fei.tuke.sk/uploads/34/fe/34fedbeeb400764a880cc72651561e00/2021_Minimalne-Kriteri%c3%a1-HKaIK-na-FEI-TUKE_2021.pdf
https://www.fei.tuke.sk/uploads/a5/5d/a55dcb8ed01a8104d792ab282a93092d/2021_PD_FEI_04_21.pdf
https://www.fei.tuke.sk/uploads/a5/5d/a55dcb8ed01a8104d792ab282a93092d/2021_PD_FEI_04_21.pdf


 Profesor: preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v ustanoveniach § 75, 
ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 

 Docent: preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v ustanoveniach § 75, 
ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 

 aktívna znalosť svetového jazyka,  
 bezúhonnosť.  

 
 

2. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií  odborný asistent FEI TUKE 
 
Kritériá na obsadzovanie funkcií odborný asistent sú v súlade s ust. § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Výberové konanie na obsadenie funkcií a pracovných miest vysokoškolských učiteľov sa v zmysle 
zákona o vysokých školách riadi vnútorným predpisom Technickej univerzity v Košiciach „Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií 
vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach“. 
 
Základným predpokladom na obsadenie miesta odborný asistent je profesionálna orientácia 
a dosahovanie požadovaných výsledkov vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti  
vedy a techniky.  
 
Kvalifikačné kritériá a ďalšie predpoklady pre obsadzovanie funkcií a zároveň pracovných miest 
odborných asistentov na FEI TUKE: 
 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa,  
 preukázateľné plnenie pracovných povinností definovaných v ustanoveniach § 75, ods. 6 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 
 aktívna znalosť svetového jazyka,  
 bezúhonnosť.  

 
 
 
 


