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Dodatok číslo 1
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
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave dňa 25. 02. 2014
Číslo: 1/2014
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 24. februára 2014 nasledovný
Dodatok číslo 1
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 za bod 4 sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
„5) Požiadavkou na obsadenie funkcií kvestor a tajomník fakulty je požadovaná
dĺžka praxe minimálne 10 rokov po získaní vysokoškolského vzdelania druhého
stupňa, a z toho minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii15a) vo verejnoprávnej
inštitúcii. Na účely tohto bodu verejnoprávnou inštitúciou je právnická osoba, o
ktorej tak ustanovuje osobitný predpis.15b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:
„15a) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b) znie:
„15b) Napr. § 5 zákona o vysokých školách, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov.“
2. Bod 1 v článku 6 znie:
„1) Do výberového konania sa môže prihlásiť aj zamestnanec, ktorý na danom
pracovnom mieste alebo v danej funkcii pracoval doposiaľ, ak spĺňa všetky
predpoklady, požiadavky alebo iné kritéria podľa týchto zásad.“.
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3. Bod 4 v článku 7 znie: „Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto zásad je možné
vykonať len číslovanými dodatkami k nim, po schválení v Akademickom senáte
STU.“
Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 5.

Článok 2
1) Dodatok číslo 1 k zásadám výberového konania na STU bol schválený
Akademickým senátom STU dňa 24. februára 2014.
2) Dodatok číslo 1 k zásadám výberového konania na STU nadobudol platnosť
dňom jeho schválenia v Akademickom senáte STU a
účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia v Akademickom
senáte STU.

doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 1

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
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predseda AS STU

rektor

1) a 2) Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 1/2014 “Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 1/2013 Zásady
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest (…)” je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom
útvare Rektorátu STU.
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