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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava  

  

V Bratislave dňa 25.10.2021 

Číslo: 11/2021 

 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS STU“) 

v súlade s § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil 

na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2021 nasledovný 

 

Dodatok číslo 3 

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): 

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 25.02.2014 a dodatku číslo 2 zo dňa 24.02.2021 

(ďalej len „dodatok č. 3 k zásadám výberového konania“) 

 

 

Článok 1 

 

Vnútorný predpis 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)“ 

zo dňa 28.05.2013 v znení dodatku číslo 1 zo dňa 25.02.2014 a dodatku číslo 2 zo dňa 

24.02.2021 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie: 

„11 Príkaz rektora číslo 11/2021 – PR „Spôsob zverejňovania informácií 

o habilitačnom konaní, o inauguračnom konaní a o výberovom konaní 

na obsadzovanie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa“ zo dňa 

27.09.2021.“. 

 

2. V článku 3 bod 7 znie: 

„7) 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 v štátnej správe, 
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v územnej samospráve alebo vo verejnoprávnej inštitúcii. Na účely tohto bodu 

sa štátnou správou rozumejú ministerstvá a orgány ústrednej štátnej správy15aa 

alebo orgány miestnej štátnej správy15ab. Na účely tohto bodu sa územnou 

samosprávou rozumejú obce15ac a vyššie územné celky15ad. Na účely tohto bodu 

verejnoprávnou inštitúciou je právnická osoba, o ktorej tak ustanovuje 

osobitný predpis15b.“. 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 15aa až 15ad znejú: 

„15aa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
15ab zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
15ac zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
15ad zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“. 

 

3. V článku 4 bod 1 znie: 

„1) Vyhlasovateľ výberového konania najneskôr v pracovný deň nasledujúci 

po dni vyhlásenia výberového konania zriadi výberovú komisiu vymenovaním jej 

členov a z členov výberovej komisie určí jej predsedu. Celkový počet členov 

výberovej komisie je vždy nepárny16. Vyhlasovateľ výberového konania ďalej 

vymenuje náhradníka, ktorý vykonáva svoju činnosť na základe pokynu 

predsedu výberovej komisie len v prípadoch, ak niektorý z členov výberovej 

komisie nemôže svoju činnosť vykonávať z dôvodov na svojej strane (napr. 

dočasná práceneschopnosť, vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca 

v zdravotníckom zariadení, ošetrovanie chorého člena rodiny) alebo v ďalších 

mimoriadnych prípadoch (napr. kalamita, dopravná nehoda, výpadok sietí). 

Členom výberovej komisie nemôže byť vyhlasovateľ.“. 

 

4. V článku 4 bod 5 znie: 

„5) Tajomníkom výberovej komisie je: 

 

a) ak je vyhlasovateľom výberového konania rektor alebo kvestor, vedúcim 

útvaru ľudských zdrojov určený zamestnanec útvaru ľudských zdrojov, 

b) ak je vyhlasovateľom výberového konania dekan alebo tajomník fakulty, 

vedúcim personálneho referátu určený zamestnanec personálneho 

referátu. 

 

Tajomník výberovej komisie organizačne zabezpečuje priebeh výberového 

konania a priamo vykonáva všetky nevyhnutné administratívne práce spojené 

s činnosťou výberovej komisie.“. 
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5. V článku 4 bod 6 znie: 

„6) Ak vymenovaný člen výberovej komisie zistí, že je predpojatý vo vzťahu 

k uchádzačovi (napr. z dôvodu príbuzenského vzťahu) uvedenú skutočnosť 

oznámi predsedovi komisie. Predseda výberovej komisie následne vyzve 

vyhlasovateľa, aby zabezpečil doplnenie výberovej komisie vymenovaním 

nového člena výberovej komisie.“. 

 

 

Článok 2  

 

1) Dodatok č. 3 k zásadám výberového konania bol schválený AS STU dňa 

25. októbra 2021.  

 

2) Dodatok č. 3 k zásadám výberového konania nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia v AS STU a účinnosť nadobúda 1. novembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1          Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 

                      predseda AS STU             rektor 

                                                      
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 1/2021 „Dodatok číslo 3 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)“ je 
uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. 


