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Vnútorný predpis   
  
Číslo:     x/2021  
   
  
Dodatok číslo 2   

k vnútornému predpisu číslo 1/2013  

Zásady výberového konania   

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v 

Bratislave   

(Zásady výberového konania na STU)  
  

  

Dátum:   dd. mm. 2021  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava  

  

V Bratislave dňa dd. mm. 2021  

Číslo: x/2021  

  

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 15 ods. 1 

písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schválil 

na svojom zasadnutí dňa dd. januára 2021 nasledovný     

  

Dodatok číslo 2   

k vnútornému predpisu číslo 1/2013 zo dňa 28. 05. 2013   

  

Zásady výberového konania   

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  (Zásady 

výberového konania na STU):  

  

  

Článok 1  

  

  

1. V článku 3 bod 2 znie:   

„2) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesora je splnenie 

kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže.14)“  

  

Poznámka pod čiarou k odkazu 14) znie:  

„14) Body 2, 3, 4 a 5 čl. 3 Smernice rektora č. nn/2021 Pravidlá na určenie 

minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave.“  

 

2. V článku 3 bod 3 znie: 

„Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie profesor uchádzačom, ktorý 

aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, je splnenie kritérií STU v oblasti 

výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa 

funkcia viaže. 14a)“   
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Poznámka pod čiarou k odkazu 14a) znie:  

„14a) Body II a III príslušnej prílohy Smernice rektora č. nn/2021 Pravidlá na 

určenie minimálnych kritérií na  získanie titulu docent a profesor na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave.“ 

 

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4. 

 

3. V článku 3 bod 4 znie:  

„4) Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docenta je splnenie kritérií 

STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže.15)“  

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:  

„15) Čl. 2 Smernice rektora č. nn/2021 Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na  

získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.“   

 

4. V článku 3 bod 5 znie: 

„Kvalifikačným predpokladom na obsadenie funkcie docent uchádzačom, ktorý 

aktuálne vykonáva na STU funkciu docenta, je splnenie kritérií STU v oblasti 

výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v 

príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa 

funkcia viaže. 15a)“   

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:  

„15a) Body II a III príslušnej prílohy Smernice rektora č. nn/2021 Pravidlá na 

určenie minimálnych kritérií na  získanie titulu docent a profesor na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave.“ 

 

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 6. 

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 15a) sa označuje ako 15b).  

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 15b) sa označuje ako 15c).    

 

5. V článku 4 bod 2 znie: 

„V prípade výberového konania na funkcie uvedené v článku 1 bod 1 písm. b), c), 

d) a e) sa zriaďuje najmenej päťčlenná výberová komisia a v ostatných prípadoch 

najmenej trojčlenná výberová komisia; v každom prípade jedného člena 

výberovej komisie určuje zástupca zamestnancov17.“ 

 

6. V článku 5 bod 1 sa na konci dopĺňa o vetu v znení: 

„Výberová komisia môže rozhodnúť o konaní sa výberového konania alebo jeho 

časti formou videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a 

komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.“ 
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Článok 2  

  

1) Dodatok číslo 2 k zásadám výberového konania na STU bol schválený 

Akademickým senátom STU dňa dd. januára 2021.  

  

2) Dodatok číslo 2 k zásadám výberového konania na STU nadobudol platnosť 

dňom jeho schválenia v Akademickom senáte STU a účinnosť nadobudne  

1. mája 2021.   

  

  

   

  

  

  

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.                      prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1       

                       predseda AS STU                    rektor  

  

 
1 Tento dokument je podpísaný elektronicky. 


