
 

 

 

 

Príkaz rektora 
Číslo: 2/2013 - PR 
 
Spôsob zverejňovania informácií 
o habilitačnom konaní, o konaní na 
vymenovanie profesora a o výberovom 
konaní na obsadzovanie pracovného 
miesta vysokoškolského učiteľa 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 23. 01. 2013 
Číslo: 2/2013 - PR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo 
„univerzita“) v súlade s článkom 9 bod 5 Organizačného poriadku STU číslo 15/2008 
– N v znení jeho dodatku číslo 1 zo dňa 02. 03. 2009 a dodatku číslo 2 zo dňa 31. 10. 
2012 (ďalej len „organizačný poriadok STU“)  

 
v y d á v a  

 
nasledovný príkaz rektora, ktorým sa v súlade s  § 76 a § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len “zákon”) a vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky č.  6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v 
znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z. (ďalej len ”vyhláška MŠVVŠ SR”) upravujú: 
 

a) rozsah platnosti a záväznosť tohto príkazu rektora, 
b) zodpovednosť za splnenie povinností organizačných zložiek Rektorátu STU 

a ostatných súčastí STU pri zverejňovaní údajov týkajúcich sa habilitačných 
konaní, konaní na vymenovanie profesora a výberových konaní na obsadenie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov (ďalej spolu tiež ako 
„zverejňovanie údajov“), 

c) lehoty na doručenie požiadaviek súčastí  STU o zverejňovanie údajov, 
d) lehoty, v ktorých je Rektorát STU povinný zverejniť údaje 
e) dobu, po ktorú majú byť údaje zverejnené,  
f) webové sídlo na zverejňovanie údajov, 
g) údaje, ktoré sa majú zverejňovať, 
 
pričom platí, že ustanovenia uvedené v písm. d), e) a g) sú v zmysle bodu 1 tretej 
časti tohto príkazu rektora účinné len do ich zmeny podľa zákona alebo vyhlášky 
MŠVVŠ SR. 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

1. Tento príkaz rektora platí: 
 
a) pre všetky habilitačné konania a konania na vymenovanie za profesora, 

ktoré boli začaté po 15. januári 2013 (vrátane) 
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b) pre všetky výberové konania na obsadenie pracovného miesta 
vysokoškolského učiteľa, ktoré boli STU vypísané po 1. januári 2013 
(vrátane). 

 
2. Tento príkaz rektora je záväzný pre všetky súčasti STU a pre všetkých 

zamestnancov STU. 
 

3. Ak ďalej nie je uvedené inak, týmto príkazom rektora nie sú dotknuté 
ustanovenia vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov“, ktorý bol schválený Akademickým senátom STU dňa 2. marca 
2009. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

 
V nadväznosti na ustanovenia prvej časti tohto príkazu rektora   
 

n a r i a ď u j e m: 
 

1. Údaje týkajúce sa habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora 
za všetky súčasti STU zverejňovať na nasledovnom   webovom sídle:   
http://www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html  
ktoré bolo určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) na základe § 76 ods. 10 zákona; pritom 
dodržiavať lehotu na uverejnenie údajov stanovenú vyhláškou MŠVVŠ SR 
a dobu, po ktorú majú byť údaje zverejnené v zmysle zákona.  
 

Zodpovedný: prorektor pre  vedu a výskum  
Termín: v zmysle bodu 1 písm. a) 
prvej časti tohto príkazu rektora  

 
2. Vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

vysokoškolského učiteľa zverejňovať: 
 
a) na webovom sídle http://www.stuba.sk/sk/vyskume/vyberove-konania-

na-miesta-ucitelov.html,  ktoré bolo určené MŠVVŠ SR na základe § 77 
ods. 1 zákona a na úradnej výveske STU 

 
Zodpovedný: prorektor pre  vedu a výskum 

Termín: v zmysle bodu 1 písm. b) 
prvej časti tohto príkazu rektora  

 

https://webmail.stuba.sk/Redirect/www.stuba.sk/sk/vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html
https://webmail.stuba.sk/Redirect/www.stuba.sk/sk/vyskume/vyberove-konania-na-miesta-ucitelov.html
https://webmail.stuba.sk/Redirect/www.stuba.sk/sk/vyskume/vyberove-konania-na-miesta-ucitelov.html
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b) ak ide o pracovné miesto vysokoškolského učiteľa zaradené na fakulte 
STU alebo Ústave manažmentu STU údaje zverejňovať okrem webového 
sídla uvedeného v písm. a) tohto bodu tiež na úradnej výveske príslušnej 
fakulty/Ústavu manažmentu STU. 
 

Zodpovedný: príslušný dekan fakulty; 
Riaditeľ Ústavu manažmentu STU     
Termín: v zmysle bodu 1 písm. b)  
prvej časti tohto príkazu rektora  

 
3. Požiadavky jednotlivých súčastí STU na zverejňovanie údajov v zmysle tohto 

príkazu rektora doručovať na útvar vedy a medzinárodnej spolupráce 
Rektorátu STU, a to vždy v rozsahu údajov a ostatných požiadaviek podľa 
zákona a vyhlášky MŠVVŠ SR účinných v čase podávania požiadavky.  

 
Zodpovední: dekani fakúlt 

riaditeľ Ústavu manažmentu STU 

 
4. Určiť a dekanom fakúlt a riaditeľovi Ústavu manažmentu STU písomne 

oznámiť lehotu, spôsob a osobu, ktorej sa majú doručovať požiadavky na 
zverejňovanie údajov v zmysle tohto príkazu rektora. 

Zodpovedný:  prorektor pre vedu a výskum 
Termín: do 3 dní odo dňa účinnosti  

tohto príkazu rektora 
 

5. Súčasti STU informovať o zmenách zákona, vyhlášky MŠVVŠ SR, prípadne 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak sa týkajú oblastí 
upravených týmto príkazom rektora. 
 

Zodpovedný: kvestor 
Termín: priebežne 

 
TRETIA ČASŤ 

 
1. Rozsah povinne zverejňovaných údajov, lehoty na zverejňovanie údajov a dobu, po 

ktorú majú byť údaje zverejnené podľa zákona a vyhlášky MŠVVŠ SR účinného 
v čase vydania tohto príkazu rektora, sú upravené nasledovne: 
 
a) v prílohe číslo 1 tohto príkazu rektora je uvedená  doba, po ktorú majú byť 

zákonom určené údaje týkajúce sa habilitačného konania a konania na 
vymenovanie profesora  zverejnené, 
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b) v prílohe číslo 2 sú uvedené lehoty, v ktorých majú byť vyhláškou MŠVVŠ SR 
určené údaje týkajúce sa habilitačného konania a konania na vymenovanie 
profesora zverejnené.   

 
2. Prílohy číslo 1 a číslo 2 tohto príkazu rektora je oprávnený aktualizovať kvestor. 

 
3. Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom rektora 

bude považované za porušenie pracovnej disciplíny s následkami podľa 
Pracovného poriadku STU, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce, a to v rozsahu podľa 
intenzity porušenia pracovnej disciplíny a škody tým spôsobenej.  
 

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať len 
písomnými, rektorom podpísanými, dodatkami k nemu; tým nie je dotknuté 
ustanovenie bodu 2 tejto časti.    

 
5. Za oboznámenie zamestnancov STU s týmto príkazom rektora sú zodpovední 

príslušní nadriadení zamestnanci. 
 

6. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť 1.  februára 2013.  
 
 
 
 
                                                                                                                    v. r. 1) 

 
                       prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
                                                  Rektor 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 

1) Originál podpísanej vnútornej organizačnej a riadiacej normy Príkaz 

rektora číslo 2/2013-PR zo dňa  23. 01. 2013 „Spôsob zverejňovania 

informácií o habilitačnom konaní, o konaní na vymenovanie profesora 

a o výberovom konaní na obsadzovanie pracovného miesta 

vysokoškolského učiteľa“  je uložený a k nahliadnutiu prístupný 

v kancelárii kvestora u JUDr. Marcely Haladejovej. 


