Vnútorný predpis
Číslo:

1/2021

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: 24. 02. 2021
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave dňa 24.02.2021
Číslo: 1/2021
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 01. februára 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):
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 25.02.2014
(ďalej len „dodatok č. 2 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 sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1 § 14 v spojení s § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona o vysokých školách a článok 2
bod 3 a 4 Organizačného poriadku STU číslo 15/2008-N v znení jeho dodatkov
číslo 1 až 8.“.
2. 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 viaže14.“.
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Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14 Článok 3 body 2 až 5 Smernice rektora č. 1/2021 – SR „Pravidlá na určenie
minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave“ zo dňa 23.02.2021.“.
3. V článku 3 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3) 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 viaže14a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a Body II a III prílohy Smernice rektora č. 1/2021 – SR „Pravidlá na určenie
minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave“ zo dňa 23.02.2021.“.
Doterajšie body 3 až 5 sa označuje ako body 4 až 6.
4. 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 viaže15.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15 Článok 2 Smernice rektora č. 1/2021 – SR „Pravidlá na určenie minimálnych
kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave“ zo dňa 23.02.2021.“.
5. V článku 3 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5) 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 viaže14a.“.
Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 6 a 7.
6. V článku 4 bod 2 sa slová „v článku 1 bod 1 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami
„v článku 1 bod 1 písm. b) až e)“.

3

7. V článku 5 bod 1 sa na konci pripája táto veta: „Výberová komisia môže
rozhodnúť o konaní výberového konania alebo jeho časti formou
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej
technológie bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.“.
8. V článku 6 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3) Funkciu docenta a funkciu profesora možno bez vedecko-pedagogického
titulu alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“
obsadiť na dobu určitú spolu najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú
pracovné pomery na všetkých verejných vysokých školách, štátnych vysokých
školách a súkromných vysokých školách; súbežné pracovné pomery sa
zohľadňujú každý samostatne. Pracovná zmluva na obsadenie funkcie docenta
alebo funkcie profesora uzatvorená s osobou bez vedecko-pedagogického titulu
alebo bez umelecko-pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“
po uplynutí doby podľa prvej vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po jej uplynutí neplatná24.“.
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 4 až 6.
9. V článku 6 bod 4 druhej veta sa za slová „docenta alebo profesora“ vkladá slovo
„aspoň“.
10. V článku 7 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3) Výberové konania začaté pred dňom účinnosti dodatku číslo 2 k zásadám
(25.02.2021) sa dokončia podľa zásad v ich znení do 24.02.2021 za podmienky
dodržania príslušných ustanovení zákona o vysokých školách.“.
Doterajšie body 3 až 7 sa označujú ako body 4 až 8.
11. V článku 7 sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6) Rektor sa splnomocňuje, aby po zmene a doplnení týchto zásad podľa bodu
5 tohto článku vydal ich úplné znenie.“.
Doterajšie body 6 až 8 sa označujú ako body 7 až 9.

Článok 2
1) Dodatok č. 2 k zásadám výberového konania bol schválený AS STU dňa
01. februára 2021.
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2) Dodatok č. 2 k zásadám výberového konania nadobúda platnosť dňom jeho
schválenia v AS STU a účinnosť nadobúda 25. februára 2021.

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1
predseda AS STU

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1
rektor
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Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 1/2021 „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)“ je
uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.
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