
 

 

 
Vedenie  
24.08.2020 
 
Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 
 
Predkladá: Ing. Dušan Faktor, PhD. 
 kvestor 
 
 
 
Vypracovali: JUDr. Marcel Michalička 
 Právny a organizačný útvar 
 
 
 
Zdôvodnenie: Absencia úpravy tejto problematiky v Štatúte STU v spojení 

s uznesením Správnej rady STU č. 1.12A.3/2020-SR zo dňa 
18.06.2020. 

 
 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo Spôsob určovania počtu a štruktúry 

pracovných miest na STU 
a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča predložiť materiál na prerokovanie Kolégiu rektora. 
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Spôsob určovania počtu a štruktúry pracovných miest na STU 

 

 

ČASŤ I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) sa pri určovaní 

počtu a štruktúry pracovných miest riadi príslušnými ustanoveniami 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“). 

 

2. V zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 zákona o VŠ na STU ako zamestnanci 

pôsobia: 

a) vysokoškolskí učitelia, 

b) výskumní pracovníci a umeleckí pracovníci, 

c) ostatní zamestnanci. 

 

3. Počet a štruktúru pracovných miest určuje dekan príslušnej fakulty spôsobom 

podľa časti II. až IV. tohto materiálu. 

 

4. Pod pojmom fakulta sa na účely tohto predpisu rozumie aj iná súčasť STU, 

ktorá poskytuje vzdelávanie a/alebo vykonáva vedu a výskum. Pod pojmom 

dekan sa rozumie aj vedúci inej súčasti STU, ktorá poskytuje vzdelávanie 

a/alebo vykonáva vedu a výskum. 

 

 

ČASŤ II. VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA 

 

1. Vysokoškolskí učitelia pôsobia na STU vo funkciách: 

a) profesor, 

b) hosťujúci profesor, 

c) docent, 

d) odborný asistent, 

e) asistent, 

f) lektor. 

 

2. Vysokoškolskí učitelia podľa bodu 1 tejto časti sú zaradení v organizačnej 

zložke fakulty (katedra, ústav, ... ) podľa organizačnej štruktúry určenej 

organizačným poriadkom príslušnej fakulty. 
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3. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií profesora určuje dekan 

v nadväznosti na pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania podľa 

§ 75 ods. 2 zákona o VŠ tak, že určí minimálny počet: 

a) vedených prednášok, 

b) vedených seminárov, 

c) vedených doktorandov, 

d) vedených a oponovaných záverečných prác, 

e) vytvorených študijných materiálov 

na jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcií profesor. 

 

4. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií docenta určuje dekan v nadväznosti 

na pracovné povinnosti docenta v oblasti vzdelávania podľa § 75 ods. 3 

zákona o VŠ tak, že určí minimálny počet: 

a) vedených prednášok, 

b) vedených seminárov, 

c) vedených doktorandov, 

d) vedených a oponovaných záverečných prác, 

e) vytvorených študijných materiálov 

na jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcií docent. 

 

5. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií odborného asistenta určuje dekan 

v nadväznosti na pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania podľa 

§ 75 ods. 6 zákona o VŠ tak, že určí minimálny počet: 

a) vedených prednášok z vybraných kapitol, 

b) vedených seminárov a cvičení, 

c) vedených a oponovaných záverečných prác v prvých dvoch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania, 

d) vytvorených študijných materiálov 

na jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcií odborného asistenta. 

 

6. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií asistenta určuje dekan 

v nadväznosti na pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania podľa 

§ 75 ods. 7 zákona o VŠ tak, že určí minimálny počet: 

a) vedených praktických cvičení, 

b) spoluvytvorených študijných materiálov 

na jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcií asistenta. 

 

7. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií lektora určuje dekan v nadväznosti 

na pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania podľa § 75 ods. 8 
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zákona o VŠ tak, že určí minimálny počet: 

a) vedených cvičení, 

b) spoluvytvorených študijných materiálov 

na jedného vysokoškolského učiteľa vo funkcií lektora. 

 

8. Počet vysokoškolských učiteľov vo funkcií hosťujúceho profesora určuje 

dekan v súlade s § 79 zákona o VŠ primerane podľa bodu 3 tejto časti. 

 

 

ČASŤ III. VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI A UMELECKÍ PRACOVNÍCI 

 

1. Počet výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov určuje dekan 

vzhľadom na potreby fakulty súvisiace s plnením úloh vo vede, technike alebo 

umení. 

 

2. Potreby fakulty súvisiace s plnením úloh vo vede, technike alebo umení musí 

dekan kedykoľvek na požiadanie rektora preukázať. 

 

3. Výskumný pracovník a umelecký pracovník musí byť zapojený do riešenia 

projektov/grantov, ktorých počet určí dekan. 

 

4. Obsadzovanie pracovných miest výskumných pracovníkov a umeleckých 

pracovníkov sa uskutočňuje výberovým konaním, pričom sa primerane 

použijú predpisy upravujúce výberové konania na obsadenia pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov. 

 

 

ČASŤ IV. OSTATNÍ ZAMESTNANCI 

 

Počet ostatných zamestnancov určuje dekan vzhľadom na potreby fakulty v oblasti 

hospodársko-správnych, administratívnych a prevádzkových činností. 

 

 

ČASŤ V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Dekan zodpovedá za finančné zabezpečenie platov zamestnancov podľa časti I. bod 2 

tohto materiálu zo zdrojov, ktorými fakulta aktuálne disponuje a túto skutočnosť 

musí vedieť kedykoľvek preukázať. 


