
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príloha 4. 

 
III.5 Kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a 

docent  
(kritérium KSP-A6) 



III.5 Kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a docent (kritérium KSP-A6) 

1. Vnútorný predpis STU č. 2/2014 -  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 (platný od 15.6.2013) 
 

2. 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) (platné od 24.2.2010) 
 

3. 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) (platné od 29.11.2002 s dodatkom zo 17.5.2005) 
 

4. 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) (platné od 29.11.2002) 
 

5. Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov platné na FEI STU 



Vnútorný predpis STU č. 2/2014 -  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 (platný od 15.6.2013) 
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Vnútorný predpis  
 
Číslo:    2/2014 
  
 
Úplné znenie  
Vnútorného 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) 

v znení dodatku číslo 1 
 

 

Dátum:  25. 02. 2014 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 25. 02. 2014 
Číslo: 2/2014 

 
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 dodatok číslo 1 
k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 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)“, na základe ktorého sa 
vydáva nasledovné    

 
ÚPLNÉ ZNENIE  

vnútorného predpisu číslo 1/2013 zo dňa 28. 05. 2013 
v znení dodatku číslo 1  

 
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 

Spoločné ustanovenia 
a definície pojmov  

 
 

1) 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) – ďalej 
tiež „zásady“ – sú vnútorný  predpis Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „STU“ alebo „zamestnávateľ“), ktoré upravujú pravidlá a 
priebeh výberového konania na obsadenie: 
a) pracovných miest vysokoškolských učiteľov,  
b) funkcií profesorov,  
c) funkcií docentov,  
d) funkcií vedúcich zamestnancov STU,  
e) funkcií vedúcich zamestnancov fakúlt STU, 
f) pracovných miest vedúcich určených oprávneným zamestnancom,  
g) ďalších, ak tak určí vyhlasovateľ (článok 2 bod 1). 
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2) Na účely bodu 1 písm. d) tohto článku „vedúci zamestnanec STU“ je 

kvestor, riaditeľ alebo vedúci univerzitného pracoviska STU a  riaditeľ 
účelového zariadenia STU1. 
 

3) Na účely bodu 1 písm. e) tohto článku „vedúcimi zamestnancami fakulty 
STU“ sú tajomník fakulty a jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, 
vývojových alebo umeleckých, hospodársko-správnych a informačných 
pracovísk a účelových zariadení fakulty STU2. 
 

4) Výberovým konaním na obsadenie pracovných miest alebo funkcií uvedených 
v bode 1 tohto článku (ďalej len „výberové konanie“) sa overujú schopnosti a 
odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na 
povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na pracovnom mieste 
alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vyhlasuje  výberové konanie. 
 

5) Zamestnávateľ, ktorým je na účely týchto zásad fakulta STU, univerzitné 
pracovisko STU (vrátane Rektorátu STU) a účelové zariadenie STU, je povinný 
pri výberovom konaní dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v 
pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenú osobitným 
predpisom 3 . V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje 
diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, 
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného 
alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. V prípade 
zákazu diskriminácie z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu je 
potrebné akceptovať ustanovenie osobitného predpisu4,  na základe ktorého 
zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami5, nemožno zaradiť do vzájomnej 
priamej podriadenosti alebo nadriadenosti tak, aby jeden podliehal 
pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.   

 

6)  Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je 
zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta 
vysokoškolského učiteľa6.  

 

7) Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty STU 
môže určiť pracovný poriadok fakulty; pritom musí dodržať zásady 
a maximálne, prípadne minimálne  limity (lehoty, počet, zloženie členov 
výberovej komisie a pod.) určené v týchto zásadách. Ak fakulta STU  nevydá 
alebo neupraví vlastný pracovný poriadok, postupuje podľa týchto Zásad 

                                                        
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 a  2. 
2)  § 32 ods. 1  zákona o vysokých školách. 
3 ) zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene    
       a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.  
4 ) § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
5 )  § 116 Občianskeho zákonníka.  
6 ) § 77 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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výberového konania na STU7. 
 

8) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor, ním 
poverený zamestnanec alebo dekan fakulty STU, najviac na jeden rok 
a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo  
b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru8. 

 
9) Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov sa tieto zásady nevzťahujú9. 

 

 
Článok 2 

Vyhlásenie výberového konania 
 
 

1) Za vyhlásenie výberového konania, jeho priebeh a realizáciu výsledkov 
výberového konania je zodpovedný vyhlasovateľ výberového konania, ktorým je: 

a) rektor, a to: 
- vždy v prípade funkcií uvedených v článku 1 bod 1 písm. d) týchto 

zásad 
- v prípade pracovných miest alebo funkcií uvedených v článku 1 

bod 1 písm. a) až c) a písm. f) a g)  vtedy, ak ide o pracovné miesto 
alebo funkciu na univerzitnom pracovisku (vrátane Rektorátu STU) 
alebo na účelovom zariadení STU 

b) dekan, a to:    
-      vždy v prípade funkcií uvedených v článku 1 bod 1 písm. e) 

týchto zásad 
-      v prípade pracovných miest alebo funkcií uvedených v článku 1 

bod 1 písm. a) až c) a písm. f) a g)  vtedy, ak ide o pracovné miesto 
alebo funkciu na ním riadenej fakulte STU.  

 
2) Vyhlasovateľom výberového konania v prípade pracovných miest uvedených 

v článku 1 bod 1 písm. f) môže byť kvestor, ak tak určí rektor alebo tajomník 
fakulty, ak tak určí dekan.   
 

3) Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím10.   
   

4) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 
vysokoškolského učiteľa, funkcie profesora a funkcie docenta sa riadi 
vnútornou organizačnou a riadiacou normou STU vydanou rektorom11.  

                                                        
7 ) § 32 ods. 1  zákona o vysokých školách. 
8 ) § 77 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
9 )  § 79 zákona o vysokých školách. 
10)  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
11)  Príkaz rektora číslo 2/2013 – PR z 23. 01. 2013 „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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5) Výberové konanie na iné, ako v bode 4 tohto článku uvedené, pracovné miesta 

a funkcie sa vyhlasuje v tlači alebo v iných všeobecne prístupných  
prostriedkoch  masovej  komunikácie,  ktorými  sú  najmä  televízia,  rozhlas a 
internet12. 

Článok 3 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania  

 
1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí obsahovať13: 

 
a) názov zamestnávateľa, vrátane obce jeho sídla: „Slovenská technická 

univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava“ spolu s názvom 
a sídlom tej súčasti STU, ktorá (pre ktorú sa) vyhlasuje výberové konanie, 

b) označenie pracovného miesta alebo označenie funkcie, ktorá sa 
obsadzuje výberovým konaním (s označením študijného odboru alebo 
s použitím príslušného katalógu pracovných činností pri výkone práce vo 
verejnom záujme, s prípadnou stručnou pracovnou charakteristikou),  

c) požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
predpoklady požadované na obsadenie pracovného miesta alebo funkcie, 

d) iné  kritériá  a  požiadavky  v súvislosti  s obsadzovaným  pracovným  
miestom  alebo funkciou (napr. znalosť jazykov, pedagogická prax alebo 
vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore v určitom počte rokov)  

e) zoznam požadovaných dokladov (v tom aj čestné vyhlásenie uchádzača 
o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti), 

f)      predpokladaný termín nástupu do zamestnania, 
g) dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní, 
h) prípadné ďalšie údaje podľa rozhodnutia vyhlasovateľa (napr. formu 

výberového konania). 
 

2) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie profesora je vedecko-
pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul  v študijnom odbore, na 
ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore14.   
 

3) Kvalifikačným predpokladom na vykonávanie funkcie docenta je vedecko-
pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore, 
na ktorý sa funkcia viaže, alebo v príbuznom študijnom odbore15.   

 

4) Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie docent alebo profesor nesmú 
byť v oznámení o vyhlásení výberového konania stanovené nižšie ako sú platné, 
vo Vedeckej rade STU schválené, kritériá na získanie vedecko-pedagogického 

                                                        
12) § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  
13) § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
14 )  § 75 ods. 6 prvá veta zákona o vysokých školách. 
15)  § 75 ods. 6 druhá veta zákona o vysokých školách. 
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alebo umelecko-pedagogického titulu docent alebo profesor.  
 

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). 

 
 

Článok 4 
Výberová komisia  

 
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 nepárny 16 . Ďalší člen výberovej komisie je 
vymenovaný ako náhradník. Náhradník vykonáva svoju činnosť na základe 
pokynu predsedu výberovej komisie v prípadoch, ak niektorý z členov 
výberovej komisie nemôže svoju činnosť vykonávať z dôvodov na svojej strane 
(napr. práceneschopnosť) alebo v ďalších mimoriadnych prípadoch (napr. bod 6 
tohto článku).   
 

2) V prípade výberového konania na funkcie uvedené v článku 1 bod 1 písm. 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.   

 

3) Členmi výberovej komisie môžu byť aj osoby mimo prostredia STU, vždy však 
s ohľadom na odbornosť pracovného miesta alebo funkcie, ktorá sa výberovým 
konaním obsadzuje. Člen výberovej komisie, ktorý je určený z prostredia mimo 
STU, nemôže byť predsedom výberovej komisie.  

 

4) Jedného člena do výberovej komisie na obsadenie funkcie profesor alebo 
docent zaradenej na fakulte vymenúva rektor, ostatných členov vymenúva 
dekan, po predchádzajúcom odsúhlasení jeho návrhu rektorom.      

 

5) Stálym členom výberovej komisie bez práva hlasovať je: 
 

a) ak je vyhlasovateľom výberového konania rektor alebo kvestor, vedúcim 
útvaru ľudských zdrojov určený zamestnanec útvaru ľudských zdrojov, 

                                                        
15a) § 9 ods. 3 Zákonníka práce. 
15b) Napr. § 5 zákona o vysokých školách, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov .  
16)  § 5 ods. 4 piata veta zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
17 ) § 5 ods. 4 štvrtá veta zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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b) ak je vyhlasovateľom výberového konania dekan alebo tajomník fakulty, 
vedúcim personálneho referátu určený zamestnanec personálneho 
referátu, 

- ďalej len „zamestnanec personálneho útvaru“. 
 
Zamestnanec personálneho útvaru vykonáva funkciu tajomníka výberovej 
komisie. Tajomník výberovej komisie zabezpečuje alebo priamo vykonáva 
všetky nevyhnutné administratívne práce spojené s činnosťou výberovej 
komisie.    

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

k uchádzačovi (napr. z dôvodu príbuzenského vzťahu) uvedenú skutočnosť 
oznámi predsedovi komisie, ktorý zabezpečí doplnenie výberovej komisie 
náhradníkom .     
 

7) U chádzača, ktorý spĺňa nasledujúce predpoklady: 
a) na základe uchádzačom podpísaného čestného vyhlásenia m á 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) na základe uchádzačom podpísaného čestného vyhlásenia  je 

bezúhonný, 
c) spĺňa  kvalifikačné  predpoklady, osobitné  kvalifikačné  predpoklady a iné  

kritériá a požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení výberového konania, 
d) podal žiadosť o účasť vo výberovom konaní v lehote určenej v oznámení 

o vyhlásení výberového konania, 
výberová komisia, v mene ktorej navonok koná jej predseda, pozve na výberové 
konanie, a to  najmenej sedem dní pred jeho začatím18. 

 
8) Pozvánka na výberové konanie obsahuje dátum, miesto a hodinu výberového 

konania19,   prípadne tiež formu jeho uskutočnenia (článok 5 bod 1). 
 

9) Uchádzačom, ktorí nespĺňajú predpoklady, požiadavky alebo iné kritéria podľa 
oznámenia o vyhlásení výberového konania, uvedenú skutočnosť oznámi 
predseda výberovej komisie, a to písomne, v lehote určenej v bode 7 tohto 
článku.  

 
Článok 5 

Výberové konanie 
 

1) Výberové konanie sa môže uskutočniť písomnou formou alebo pohovorom, 
alebo písomnou formou a pohovorom20. Výberová komisia je oprávnená 

                                                        
18 ) § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
19 ) § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
20) § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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zadať uchádzačom spracovanie stručných tematických úloh, prípadne ich 
vhodnosť na obsadzované pracovné miesto alebo funkciu overiť iným 
spôsobom (v prípade vysokoškolského učiteľa napr. vzorovou 
prednáškou) a tiež odbornými  testami.   
 

2)  Ak sa uchádzač písomne ospravedlní  a súčasne uvedie opodstatnené dôvody, 
pre ktoré sa nemôže zúčastniť vyhláseného výberového konania, výberová 
komisia rozhodne tajným hlasovaním, či určí takémuto uchádzačovi  náhradný  
termín výberového  konania  alebo  či  bude  uchádzač  vylúčený z hodnotenia 
a  členovia výberovej komisie nebudú určovať jeho poradie; výsledok 
rozhodnutia výberovej komisie sa aj s odôvodnením zaznamená v zápise o 
výberovom konaní. 

 

3) Ak sa uchádzač nezúčastní výberového konania bez ospravedlnia najneskôr do 
dňa jeho konania, má sa za to, že nesplnil kritéria a požiadavky výberového 
konania a táto skutočnosť sa uvedie v zápise o výberovom konaní. 

 

4) Výberová  komisia  zhodnotí  výsledok  výberového  konania  tak,  že  každý  
člen  komisie zhodnotí celkovo všetkých pozvaných uchádzačov a navrhne jeho 
zaradenie do poradia. Výberová komisia spracuje celkové poradie uchádzačov 
na základe tajného hlasovania jej členov. Poradie uchádzačov je záväzné pri 
obsadení pracovných miest a funkcií. Zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s 
uchádzačom podľa poradia21. 

 

5) Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na 
obsadzované  pracovné miesto alebo funkciu, pretože žiadny   uchádzač 
nevyhovel ustanoveným kritériám a požiadavkám (podmienkam)  uvedeným 
v oznámení o vyhlásení výberového konania, vyhlasovateľ vyhlási nové 
výberové konanie22. 

 

6) Zápis o  priebehu  výberového konania  a  o  jeho  výsledkoch (ďalej len „zápis 
o výberovom konaní“) spisuje zamestnanec personálneho útvaru a podpisujú 
prítomní členovia výberovej komisie. Zápis o priebehu výberového konania 
predloží predseda výberovej komisie vyhlasovateľovi výberového konania 
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy výberová komisia 
určila poradie uchádzačov.  

 

7) Vyhlasovateľ výberového konania písomne oznámi uchádzačom výsledok 
výberového konania, a to do desiatich dní od jeho skončenia23. Neúspešným 
uchádzačom vyhlasovateľ výberového konania vráti tiež všetky ich osobné 

                                                        
21 )  § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 22)  § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
23)  § 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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doklady a ostatnú nimi predloženú dokumentáciu. 
 

8) Členovia výberovej komisie sú o priebehu a o výsledkoch výberovej komisie 
povinní zachovávať mlčanlivosť, a to najmenej po dobu, kým nebudú výsledky 
výberového konania oznámené uchádzačom a po celú dobu zabezpečovať 
ochranu osobných údajov uchádzačov. 

 
Článok 6 

Osobitné ustanovenia  
týkajúce sa výberového konania 

 
 

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. 
 

2) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý 
nemá vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ 
ani „docent“ možno uzavrieť na základe jedného výberového konania 
najdlhšie na päť rokov24.  
 

3) Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe 
jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ 
obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho 
pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide 
o funkciu docenta, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul 
„docent“ alebo „profesor“, a ak ide o funkciu profesora, vedecko-pedagogický 
titul alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“, získava právo na pracovnú 
zmluvu s STU na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto 
funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov25. 

 

4) Voľné miesto vedúceho zamestnanca, u ktorého je vymenovanie 
predpokladom vykonávania funkcie, je možné obsadiť bez výberového konania 
len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa 
osobitného predpisu26, a to  najdlhšie na šesť mesiacov27. 

 

5) Žiadosti o účasť vo výberovom konaní sa evidujú a ukladajú u vyhlasovateľa 
výberového konania s údajom o dátume ich doručenia. 

                                                        
24)  § 77 ods. 2 zákona o vysokých školách.  
25)  § 77 ods. 4 zákona o vysokých školách.  
26)  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
27)  § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
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Článok 7 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
1) Zrušujú sa Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov,  pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  
funkcií  profesorov  a docentov a funkcií   vedúcich   zamestnancov    
schválené Akademickým senátom STU dňa 02. 03. 2009 a zaregistrované 
Ministerstvom školstva SR dňa 08. 02. 2010 s účinnosťou od 24. 02. 2010 
(ďalej len „zásady účinné od 24. 02. 2010“). 

 
2) Výberové konania začaté pred dňom účinnosti týchto Zásad výberového 

konania na STU sa dokončia podľa zásad účinných od 24. 02. 2010, za 
podmienky dodržania ustanovenia § 77 zákona o vysokých školách účinného 
od 1. januára 2013. 
 

3) V nadväznosti na ustanovenie článku 1 bod 9 týchto zásad fakulty STU sú 
oprávnené do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti týchto zásad upraviť svoje 
pracovné poriadky tak, aby sa dostali do súladu s nimi; po márnom uplynutí 
lehoty uvedenej v tomto bode platí, že ustanovenia pracovných poriadkov 
fakúlt STU, ktoré sú v rozpore s týmito zásadami, sú neplatné a fakulty sa 
riadia týmito Zásadami výberového konania na STU.   
 

4) Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto zásad je možné vykonať len číslovanými 
dodatkami k nim, po schválení v Akademickom senáte STU. 
 

5) Zásady výberového konania na STU nadobudli účinnosť 15. júna   2013. 
 

6) Dodatok číslo 1 k zásadám výberového konania na STU bol schválený 
Akademickým senátom STU dňa 24. februára 2014.   
 

7) Dodatok číslo 1 k zásadám výberového konania na STU nadobudol platnosť 
dňom jeho   schválenia v   Akademickom  senáte   STU  a   účinnosť  
nadobudol dňom nasledujúcim po dni jeho schválenia v Akademickom 
senáte STU.  
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doc. Ing.  Karol Jelemenský, PhD.               prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.   
28    
                         predseda AS STU     rektor 

                                                        
28

 Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 2/2014 “Úplné znenie zásad výberového konania 
na STU v znení dodatku číslo 1“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom 
útvare Rektorátu STU. 



 

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) (platné od 
24.2.2010) 



Slovenski technick6 univerzita v Bratislave

Zilsady viberov6ho konania na obsadzovanie pracovnyich miest
vysoko5kolsklfch uditel'ov, pracovnfch miest viskumnich

pracovnikov, funkcii profesorov a docentov a funkcii vedricich
zamestnancov

Preambula

Z{sady vliberov6ho konania na obsadzovanie pracovnyich miest vysoko$kolsklich
u6itel'ov, pracovnfch miest vliskumnlich pracovnlkov, funkcif profesorov a docentov a
funkcii ved0cich zamestnancov sa vyddvajf v zmysle g 77 zakona 6. 1 31t2002 Z. z.
o vysokfch Skoldch a o zmene a doplneni niektonich zdkonov v znenf neskorsich
predpisov (d'alej len ,,zakon o VS"), podl'a ktonich sa pracovn6 miesta

vysoko5kolskfch uditel'ov a obsadzovanie funkcii profesorov a docentov uskutodfiuje
vliberovfm konanim.

V zmysle S 14 zilkona o VS v znenl neskor5fch predpisov, funkcie ved0cich
zamestnancov verejnej vysokej Skoly sa obsadzujri vyiberovfm konanim.

V zmysle $ 32 z6kona o VS funkcie ved0cich zamestnancov fakulty sa obsadzujri
vliberovfm konanfm,

Predmetom tfchto ZAsad vliberov6ho konania na obsadzovanie pracovnfch miest
vysoko5kolskfch uditel'ov, pracovnlich miest vyiskumnfch pracovnIkov, funkcii
profesorov a docentov a funkcil ved0cich zamestnancov (d'alej len ,,z6sady
vfberov6ho konania") je Uprava postupu pri obsadzovanI miest- a funkcii ni
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (d'alej len ,,STU',).

Ciel'om zAsad vfberov6ho konania je urdenie jednotn6ho postupu pri ich
obsadzovan[. Viberovfm konanim na STU sa sleduje skvalitnenie riadiacej,
vlichovnej, vzdelSvacej, vedeckej a d'alSej cinnosti STU a zabezpelenie, aby na STU
p6sobili I'udia odborne a morSlne sp6sobili.

Pri vliberovom konanI sa musi dodrZiavat z5sada rovnak6ho zaobchddzania
v pracovnopr6vnych a obdobnyich pr6vnych vztahoch ustanovend osobitnfm
zdkonom. V srllade so zdsadou rovnak6ho zaobchAdzania sa zakazu.le diskrimin6tia
aj z dovodu manZelsk6ho stavu a rodinn6ho stavu, farby pleti, jazyka, politick6ho
alebo in6ho zmyi5l'ania, odborovej dinnosti, n6rodn6ho alebo sociSlneho p6vodu,
majetku, rodu alebo in6ho postavenia.



er. r.

Viiber pracovnlich miest a funkcif

1) Podl'a tiichto z1sad vlberov6ho konania sa vyberajri zamestnanci na tieto vol'n6
pracovn6 miesta a funkcie:

a) vysoko5kolsklich u6itelov,
b) profesorov,
c) docentov,
d) vedfcich zamestnancov STU,
e) ved0cich zamestnancov fakrilt,
f) viskumnfch (umeleckfch) pracovnikov, ak tak urdivyhlasovatel',
g) d'alSich, ak tak urdf vyhlasovatel'.

2) Vyiberov6 konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je z1rovefr
vliberovlim konanim na obsadenie pracovn6ho miesta vysoko5kolsk6ho u6itel'a.

er. rr.

Vyhlasovatel' vfberov6ho konan ia

1) Rektor je vyhlasovatel'om vfberov6ho konania pri obsadzovani miest a funkcii
uvedenlich v el. 1., bode 1), pism. a), b), c), f) a g) pokial' nejde o pracovn6 miesto,
funkciu zaradenu na fakulte a v pripade el. l, bodu 1), pism. d).
2) Dekan je vyhlasovatel'om vfberov6ho konania pri obsadzovanl miest a funkcii
uvedenfch v dl. l, bode 1 pism. a), b),..c), f) a gj pokial' ide o pracovn6 miesto,
funkciu zaradenu na fakulte a v pripade el. lbodu 1). pism. e). Ak ide oobsadenie
funkcie profesora, alebo docenta zaraden6ho na fakulte, dekan vfberov6 konanie
vyhlasuje po srihlase rektora.
3) Vyhlasovatel'om vfberov6ho konania podla el. l, bodu 1) pism, g) m6Ze byt,
kvestor, ak tak urdi rektor, alebo tajomnfk fakulty, ak tak ur6i dekan prislu5nej fakulty.

er. nr.
Vyhl6senie vfberov6ho konania

1) Vfberov6 konanie vyhlasuje vyhlasovatel'. Ozn6menie o vyhlSseni vfberov6ho
konania obsahuje najmd:

- nAzov a sidlo STU,
- ozna6enie vol'n6ho pracovn6ho miesta, funkcie,
- kvalifika6ne predpoklady, osobitn6 kvalifikadne predpoklady na
vykondvanie funkcie podl'a osobitn6ho predpisu a poZadovanu dlZku praxe,
v pripade vfberov6ho konania na miesta vedricich zamestnancov
neodpustitel'n6 kvalifika6ne predpoklady
(podmienky),

na vykon6vanie funkcie

- in6 kriteria a poliadavky na uch6dzadov v srivislosti s vfberoviim konanim
(podmienky),
- vyznam predpokladov, kriterii a poziadaviek pri vfberovom konani pri
rozhodovani o vit'azovi vfberov6ho konania v pripade vyiberov6ho konania
na miesto vedricich zamestnancov,
- zoznam poZadovanyich dokladov (podmienky),



- ddtum a miesto podania Ziadosti o Udasf vo vfberovom konanf
(podmienky).

Kvalifikadniim predpokladom 'na vykondvanie funkcie profesora je vedecko-
pedagogickf titul v Studijnom odbore, na ktoni sa funkcia via2e, alebo v prlbuznom
Studijnom odbore. Kvalifikadnim predpokladom na vykon6vanie funkcie docenta je
vedecko-pedagogickyi titul ,,docent" v Studijnom odbore, na ktory7 sa funkcia viaae,
alebo v prlbuznom Studijnom odbore tak, ako s0 definovan6 v popise Studijnlich
odborov.

Kvalifikacn6 predpoklady na vykon6vanie funkcie docenta resp. profesora nesm6 byt'
stanoven6 niZ5ie ako sri platn6, vo V >deckej rade STU 

'schv6lene, 
krit6ri6 ti"

ziskanie titulu docent resp. na ziskanie titulu profesor

Kvalifikadne predpoklady pre vykon6vanie funkcie asistenta, odborn6ho asistenta,
lektora 1esm0 byf stanoven6 niZ5ie ako s0 minimdlne kvalifikadne predpoklady na
vfkon tfchto funkcii na STU stanoven6 v s0lade so z6konom o VS rektorom STU.

2) Vypisanie vfberov6ho konania musi byf vZdy zverejnen6. Vyplsanie vyiberov6ho
konania na obsadzovanie pracovnfch miest vysoko5koiskiich uditel'ov a
obsadzovanie funkcii profesorov a docentov musi byf zverejnen6 ni Uradnej vlveske
STU alebo fakulty, ak ide o pracovn6 miesto alebo funkciu zaradent na iakulte, a
poskytnut6 Ministerstvu Skolstva SR na zverejnenie na jeho osobitnej internetovej
strdnke (ozndmenie na ministerstvo podpisuje vyhlasovatel'vfberov6ho 

-konania).

Vypisanie viberov6ho konania na obsadenie funkcie profesoia musi byt'zverejnene
iv periodickej dennej tladi s celo5t6tnou pOsobnost'ou.

vypisanie vfberov6ho konania na funkcie uveden6 v el. l, bode 1), pism. d) a e)
zverejiuje vyhlasovatel' v tladi alebo v inlch v5eobecne dostupnlch'prostriedkoch
masovej komunik6cie najmenej tri tlZdne pred jeho zadatim s uvedenim ridajov
podl'a bodu 1) tohto 6l6nku.

3) Ziadosti sa evidujri s uvedenim ddtumu ich dorudenia.

cl. tv.
Ustanovenie vyiberovej komisie

1) Vyhlasovatel' vfberov6ho konania, ku dfiu vyhlSsenia vfberov6ho konania,
ustanovl na obdobie priebehu vfberoveho konania piitdlennl vfberov6 komisiu
v pripade vfberov6ho konania na miesta podla ct. l. bodu 1), pism. d) a e) tfchto
z6sad vfberov6ho konania, v ostatnfch pripadoch najmenej troj6ienn[. Trito
vfberov0 komisiu tvoria zamestnanci STU, dlenmi mOZu 6yt' iexterni dlenovia. lch
odbornost' zdvisI od charakteru obsadzovan6ho miesta, funktie.

2) dlenov vfberovej komisie na obsadenie funkcie profesorov a docentov
zaradenych na fakulte vymenfva dekan prislu5nej fakulty po ods0hlasenf rektorom,
jedneho 6lena nominuje do komisie priamo rektor.



l) Najmenej jeden dlen vfberovej komisie je urdenli z6stupcom zamestnancov.
Zdstupcom zamestnancov sti prislu5ni odborovyi orgdn, zamestnaneck6 rada alebo
zamestnaneckii dOvernik. 

f,

4) St6lym dlenom vyiberovej komisie bez pr6va hlasovat' je prislu5nf odbornyi
zamestnanec Utvaru personSlnej prdce. Tento zamestnanec plni zdrovei funkciu
tajomnika vfberovej komisie a zabezpeduje v5etky administrativne pr6ce spojene
s dinnosfou viberovej komisie.

er. v.
Priebeh vfberov6ho konania

1) Vfberov6 konanie sa zadina diom jeho vyhldsenia. Vfberove konania vyhlasuje
vyhlasovatel' podl'a et. il.

Z) Vylt.agovatel' zhodnoti predloZen6 doklady v5etklich uch6dzadov. Tym, ktori
nesplfiaj[ podmienky, ozn1mi ktor6 podmienky nesplnili a vrdti im bezodkladne nimi
predloZen6 doklady. Tym, ktori spiiaj0 podmienky vfberov6ho konania, ozn6mi ich
prijatie do vfberov6ho konania a za5le pozvdnku na osobn0 0cast vo vliberovom
konanI najmenej sedem dni pred jeho za6atim.

3) Vfberov5 komisia s uchddzadmi, ktori splhajU podmienky viiberov6ho konania
vedie osobn6 pohovory, v pripade potreby im zadA spracova{ stru6n6 tematick6
0lohy, alebo infmi met6dami si overl ich vhodnosf na pracovn6 miesto, funkciu (napr.
odborn6, psychologick6 testy a pod.)

cl. vt
Vfberov6 konanie na miesto vedUceho zamestnanca

Viiberovlim konanlm na obsadenie miesta ved0ceho zamestnanca (podl'a Cl. l, bodu
1), pism. d) a e) ) sa overujri schopnosti a odborn6 znalosti uchddzada, ktor6 s0
potrebn6 alebo vhodn6 vzhl'adom na povahu povinnostl, ktor6 mA zamestnanec
vykondvaf na mieste vedriceho zamestnanca.
Vfberov6 komisia po osobnfch pohovoroch s uchddzadmi, zhodnoti vfsledok
vfberov6ho konania a na zilklade vfsledkov urdi poradie uchddzadov a iverejni
vlisledok vliberov6ho konania tak, aby bol pristupni kaZd6mu uchddzadovi.
Poradie uchddzadov ie z1vdzn6 pri obsadeni funkcie. STU uzavrie pracovnyi pomer
s uch5dzadom podl'a poradia.
Vliberovd komisia plsomne ozn1mi uch6dza6om vyisledok viiberoveho konania do
desiatich dnf od jeho skondenia.
Ak vliberovii komisia na zAklade vyiberov6ho konania nevyberie uch6dzaca na
obsadzovan6 miesto ved0ceho zamestnanca, preto2e Ziadny uch6dzad nevyhovel
ustanovenim podmienkam, STU vyhldsi nov6 vfberov6 konanie. Vol'n6 miesto
ved0ceho zamestnanca moZno obsadit bez vfberov6ho konania len do vymenovania
po fspe5nom vykonani vfberov6ho konania, a to najdlh5ie na Sest'mesiacov.

4



et. vrr
Vfberov6 konanie na ostatn6 miesta a funkcie podl'a Cl. L

Vo vfberovom konani na miesta a funkcie podla ct. l. uoo 1) pism. a), b), c), f) a g)
vfberovd komisia po osobnfch pohovoroch zhodnoti uchddzad,ov vo vztahu 

.

k poZiadavk6m obsadzovan6ho miesta, stanovi ich poradie, a to do Siestich tyiZdfiov
po skondenf lehoty na podanie Ziadosti.

O vlisledkoch a priebehu vfberoveho konania urobi vfberov6 komisia z6pis, ktonf
podpf5u v5etci 6lenovia. V zdpise sa uvedri najmd: men6 vSetkfch uchddzadov, ktoii
sa prihl6sili v urdenej lehote, priebeh vyiberov6ho konania, men6 uchddzadov, ktori
fspe5ne absolvovali vliberov6 konanie a ich poradie, mend uchddzadov, ktori vo
vfberovom konanf neuspeli. V pripade rozdielnych stanovisk k hodnoteniu
jednotlivlich uchddzacov rozhoduje nlzor viid5iny. V pripade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu vliberovej komisie.

Vfberovd komisia predloZi z6pis bezprostredne po skondenl vfberov6ho konania
vyhlasovatel'ovi na rozhodnutie. O obsadeni vol'n6ho miesta, funkcie rozhodne
vyhlasovatel' najnesk6r do dvoch mesiacov po skondeni lehoty na podanie Ziadosti.
Rozhodnutie o obsadenl vol'n6ho miesta, funkcie ozn1mi vyhlasovatel' do 14 dni
v5etkfm uchddzadom a z1rovefl im vr6ti predloZen6 listinn6 a vecn6 podklady.
Viisledky vliberov6ho konania sa vyhlasujri verejne. Ak sa neprihldsi do vliberov6ho
konania Ziadny uch6dzac alebo Ziad ty z uch6dzadov nesplfia poZadovan6
podmienky, alebo Ziadny neuspeje vo vyiberovom konani, vfberov6 konanie sa
opakuje.

er. vlrr,
Prechodn6 a z6vere1n6 ustanovenia

1) Tieto zdsady vfberov6ho konania boli schvdlene AS STU dia 2. marca 2009.
2) _Tieto z1sady vliberov6ho konania nadobridajf platnost' odo dha registrdcie
a (dinnosf odo dfia dorudenia rozhodnutia STU o ich zaregistrovani Ministerstvom
Skolstva SR..
3) Dfrom 06innosti tlichto zlsad vfberov6ho konania str6caj0 ridinnost' ZAsady
vliberov6ho konania na obsadzovanie pracovnych miest vysoko5kolskyich uditel'ov,
pracovnfch miest viiskumnyich pracovnlkov, funkcii profesorov a docentov a funkcii
veducich zamestnancov STU, ktor6 boli registrovan6 MS SR dha 2g. novembra 2OO2
v znenf dodatku 6. 1, registrovanom MS SR dfia 17. m{1a 2005,

V Bratislave 2. 3.2009

proT. Ing. Mttan Zalman, PhD.
predseda AS STU

prof. lng. Vladimir B6le5, DrSc.
rektor STU



MrNrsrERSTvo Sxor,srve
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromov6 1, 813 30 Bratislava 1

Bratislava 8. februira 2010

dislo: tuSsn-zo t 0-22681 4560- I : 07 1

Ministsrstvo Skolstva Slovenskej republiky podfa $ 15 ods. 3 a $ 103 zirkona

d. l3Il2OO2 Z. z. ovysokych SkolAch a o zmene a doplneni niektonfch zikonov v zneni

neskor5ich predpisov r e g i s t r u j e

Zits31dy vfberov6ho konania na obsadzovanie pracovnfch miest vysoko5kolskfch

uiitel'ov, placovnych miest vyskumnfch pracovnikov, funkcii profesorov a docentov

a funkcii vedricich zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

v zneni schvalenom akademickym sen6tom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na

ieho zasadnuti 2. marca 2009.

J6n Mlkolaj,
podpredseda vl6dy SR

a minister Skolstva

Priloha: I

Toto rozhodnutie sa doruduje:
1) prof. Ing. Vladimir BAle5, DrSc',
2) spis Ministerstva Skolstva SR

reklor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave



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) (platné od 
29.11.2002 s dodatkom zo 17.5.2005) 



Slovenskd technickd univerzita v Bratislave

)
konania na obsad-zovanie pracovnych miest vysokoskotskych
h miest vyskumnych pracovnfkov, funkcii proresorov a oocentov
amestnancov

v zmysle $ 77 zdkona t" I o vysokych Skol6ch a o zmene a doplneni niektorychzitkonov v zneni z'kona d z.( d,alej len ,,z6kono VS,,), pracovn6 miestavysokoskolskych uditefov ie lunt<cii p.oi.rorou a doceniov sa uskutodriujevyberovym konanim.

v zmysle $ 14 z6kona o vS v znenineskorsich predpisov, funkcie vedricich zamestnancovverejnej vysokej Skoly sa obsadzujti vyberovym kon.anfm.'

X;Hr*: 
$ 32 zdkona o vS funkcie vedricich zamestnancov fakulty sa obsadzujri vyberovym

Predmetom tlfchto zdsadvyberovdho konania na obsadzovanie pracovnych miestvysokoskol lacovnych miest vyskumnych pracovnikov, funkcii profesorov
a docentov h zamestnancov ( d'alej len ,, iirsady vyberovdho konania,, ) jeriprava post ani miest a funkcii nu StU."

dnotn6ho postupu pri ich obsadzovanf.
nenie riadiacej, vychovnej, pedagogickej,
aby na STU pdsobili l,udia odbo.rr. a moriilne

Vyberovd ko lavie, rasu, farbu pleti, vieru,n6boZenstvo, ich n6rodny ut.Uo ,o.iahry pOrroA,prislu5nost'k

I. Vyber pracovnych miest a funkcif

Podl'a tychto zisadsa vyberajri zamestnanci na tieto vofnd pracovnd miesta a funkcie:a) vysoko5kols$?ch uditel,ov,
b) profesorov,
c) docentov,
d) vedricich zamestnancov STU,

vnikov, ak tak urdi vyhlasovatel,,

sora a funkcie docenta je zirovei
o miesta vysokoSkolsk6ho uditel,a.



II. Vyhlasovatel' vyberov6ho konania

1) Rektor je vyhlasovatel'om vyberovdho konania pri obsadzovani miest a funkcif
uvedenych v bgde I. pism. a), b), c), f) a g; pot<ial'nejde o pracovn6 miesto, funkciu
zaradeni na fakulte a v pripade bodu I. pism. d;.

2) Dekan je vyhlasovatel'om vyberovdho konania pri obsadzovani miest a funkcii
uvedenych 

"l-od: 
L pism. a), b), c), f) a g) pokiari ide o pracovnd miesto, funkciu

zaradeni na fakulte a v pripade bodu I. pism-. e).
3) Vyhlasovatetom vlfberov6ho konania podl'u bodu L pism. g) m6Ze byt, kvestor, ak

tak urdf rektor, alebo tajomnik fakulty, ak tak urdi dekan prilu5nej failulty.

III. Vyhlisenie vyberov6ho konania

t) 
Ij,lt_t:vd 

konanie vyhlasuje vyhlasovatel'. Vyhldsenie vyberov6ho konania obsahuje
nalma:

- ninov a sidlo STU,
- oznadenie vol'ndho pracovndho miesta, funkcie,
- kvalifikadnd predpoklady apoLad.ovanri diZt<u praxe, v pripade vyberov6ho

konania na miesta vedricich zamestnancov n"odprrstitel nd kvanficaene
predpoklady na vykoniivanie funkcie ( podmienky),

- ind kritdria apoliadavky na uchridzadov v srivislosti s vyberovym konanim
(podmienky),

- vyznam predpokladov, krit6rii apoiiadaviek pri vyberovom konani pri
rozhodovani o vitazovi vyberov6ho konania v pripade vyberov6ho konania na
miesto vedricich zamestnancov,

- zoznam poLadovanych dokladov (podmienky),
- d6tum a miesto podania Ziadosti o ridast'uo uyb.rouom konani (podmienky).

2) Vylrl6senie vyberovdho konania musi byt' vLdy dostupne uverejnend. Vyhl6senie
vyberovdho konania na obsadzovanie pracovnyth miesi vysokos"kolskych uditel,ov
a obsadzovanie funkcii profesorov a doc
STU alebo fakulty, ak ide o pracovnd
aposkytnutd ministerst
(ozn6menie na ministers
vyhlrisenie vyberov6ho ie funkcie profesora musi byt' zverejnenl
i v periodickej dennej tladi s celo5tritnou pt bnost,ou.
Vyberovd konanie na funkcie uvedend u boa. I. pism. d) a e) vyhlasuje vyhlasovatel,
v tladi alebo v inych v5eobecne dostupnych prostriedko"tt -urou.; komunik6cie
najmenej tri tyzdne pred jeho zadatim s uvedenim ,iauiou podl,a bodu 1.

3) Prihl6Sky sa evidujf s uvedenim d6tumu ich dorudenia.

IV. Ustanovenie vyberovej komisie

1) Vyhlasovatel'vyberov6ho konania ustanovi na obdobie priebehu vyberov6ho konania
pzit'dlennri komisiu v pripade vyberovdho konania na miesta podl'a ufau t. pism. d) a e)tychto zdsad, v ostatnych pripadoch aspori trojdlennri. Trito komisiu tvoria
zamestnanci STU, dlenmi m6Zu byt' i externi dlenovia, Ich odbornost, zavisi od



charakteru obsadzovan6ho miesta, funkcie, V pripade vyberovdho konania na miesto
vedriceho zamestnanca, najmenej jedndho elena komisie volia zamestnanci STU. Ak je
vyhlasovatel'om. r1k1or,. qriRadne kvestor STU, dlena vyberovej komisie zvoli
zamestnaneck6 dast'akademick6ho sendtu STU. Ak je vyhlasovatel'om dekan, pripadne

jedn6ho dlena vyberovej komisie zvoli zamestnaneck6 dast'
iitu prislusnej fakulty. Takto zvoleny dlen sa povaZuje za dlena
zvolendho zamestnancami zamest nil atel a.2) Stdlym dlenom komisie bez prfna hlasovat' je prisluSny odborny zamestnanec ftvarupersonrilnej ptdce, Tento zamestnanec plni zdrovei funkciu tajomnika komisie

a zabezpeduje v5etky administratfvne pr6ce spojen6 s dinnost'ou komisie.

V. Priebeh vyberov6ho konania

1) 
il,'flii1lr."u
ania a zaile

zadatim. 
konanf najmenej sedem dni pred jeho

2) Komisia s uch6dzadmi, ktori spirialri podmienky a vedie osobn6
pohovory, v pripade potreby im zad6 spracovat; S 6hy, alebo inlfmi
met6dami si overi ich vhodnost,na pracovnd mie odborn6,
psychologick6 testy a pod.)

3) V pripade vyberovdho konania na miesta vedfcich zamestnancov ako sri uvedend
v bode 1 pism. d) a e) sa postupuje takto:

dnoti vysledok vyberov6ho kon v urdf poradie
Poradie uchddzadovje pre vyhl ia zverejni
berovdho konania aj naplneni e Ziadaviek
uch6dzadmi.

Komisia pfsomne oznitmiuchddzadomvysledok vyberov6ho konania do desiatich dni
odjeho skondenia.
Na zastupovanie odvolandho vedriceho zamestnanca moZno vymenovat, bez
vyberovdho konania dodasn6ho vedirceho zamestnanca len do vykonania vyberov6ho
konania podl'a tychto zdsadvyberovdho konania, a to najviac na Sest'mesiacov.4) iesta_a funkcie podli bodu I. pism. a),b),c), f) a g)

'ahu k poliadavktm obsadzovandho miesta, stanovi
skondeni lehoty na podanie prihl6sok.

o vysledkoch a priebehu vyberovdho konania urobikomi siaztryis,ktory podpisu v5etci
dlenovia. Y ziryise sa uvedf najmii: men6 vSetkych uchitdzad,ov, t io.i ru prinariU
v urdenej lehote, priebeh vyberovdho konania, menii uch6dzad,ov. ktori rispe5ne
absolvovali vyberovd konanie a ich poradie, men6 uchddzatov, ktori uo ,ryb.ro,no-
konani neuspeli.

teniu j ednotlivlfch uchildzadov rozhoduj e
rozhoduje hlas predsedu komisie.

na rozhodnutie. 
skondeni vyberovdho konania vyhlasovatel,ovi

O obsadeni vol'n6ho miesta, funkcie rozhodne vyhlasovatel'najnesk6r do dvoch
mesiacov po skondeni lehoty na podanie prihlisok.
Rozhodnutie o obsadeni vol'n6ho miesta, funkcie oznfmivyhlasovatel,do l4 dni
vSetklfm uchddza(om a zdrovei- im vr6ti predloZend listinn6 a vecn6 podklady.



5) Vysledky vyberov6ho konania sa vyhlasujri verejne. Ak sa neprihl6si do vyberov6ho
konania Liadny uch6dza(, alebo Ziadny zuch6dza(,ov nesplfla poZadovan6 podmienky,
alebo Ziadny neuspeje vo vybgrovom konani, vfberov6 konanie sa opakuje v pripade,
ak 5lo o vfberov6 konanie vyhl6sen6 na pracovn6 miesta podfa bodu L pism. d) a e)

ffchto zhsad.

VI. Prechodn6 a zfvereinf ustanovenia

Na vyberovd konania na funkcie profesorov a docentov v srilade s $ 111 ods. 8
posledn6 veta, zilkona o VS sa tieto zhsady vyberov6ho konania vzt'ahujtprimerane.
Tieto zdsady vyberov6ho konania boli schv6lend AS STU drla 9.9.2002.
Tieto z6sady boli registrovand MS SR 29. novembru2}}2.
Driom registr6cie str6ca platnost'Poriadok STU o vliberovom konani, ktor;f bol
prilohou d. 3 Statirtu STU z roku 1996 v znenineskor5ich zmiena doplneni.

1)

2)
3)
4)

doc. Ing. ISnDt$/an PhD.
predseda AS gTU

prof. RNDr. Ludovit Molniir, DrSc.
rektor STU



A4tNtS I titt SKOl.s-t-\/A
SLC)VENSKFJ REPUL.TLIKY

Martirr FnONC

Bratislava 29. novernb ra 2002.
Cislo: 3280/2002-51

Vec

tr?'"Uili'l,11llii#dijndho 
poriadku a zi,sad v5?berovdho konania srovenskei technickej

venskej republiky podi'a g 15 ods, 3 a g I03 zakona E. r3rl2ooza o zmene a doplneni niektoryoh zSkonov v zne'i neskorsich

-s-s ;-ah
u6irel'ov, pracovrrfcb miesr vjshrm Hff[i*lskych
I i:fiti:J"l 

tunkcii vedrlcich zaft estnanoov slovenskej technickej univerzity
ktor6 boii schvflend Akadelnickym sendtom slovenskej technickej univerzity v Bratislavedfra 23.septernbra 2002



Dodatok i. I
ktoryrn sa menf a dopiia vnutorny predpis STU ,, Zhsady qfberov6ho konania na

obsadzovanie pracovnych miest vysokoSkolskych uditel'ov, pracovn;fch miest vyskumnycli
pracovnikov, funkcif profesorov a docentov a funkcii vedircich zamestnancov"

Zhsady vyberov6ho konania na obsadzovanie pracovn;i,ch miest vysoko5kolskych
uditel'ov, pracovnych miest vyskumnlch pracovnikov, fuirkcif profesorov a docentov
a funkcii vedircich zamestnancov, sa menia a dopiriajri takto:

dast'IV. ods.2 - prvhvetaznie:
Zasadnutia komisie bezprixahlasovat'sa zridastfiuje prisluiny odborny zamestnanec ftvaru
persondlnej pr6ce.

prof. Ing! Milan Zaln\an, PhD. prof. Ing. Vladimir B6le5, DrSc.
rektor STUpredseda AS STU



MINISTER SroLsrvn
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Martin FRONC

Bratislava 17 . maja 2005
Cfslo : CD - 2005-323911411 4-3:selirr.

YhLen!, p6n rektor,

Ministerstvo Skolstva Slovenskej republiky podlia g 15 ods. 3 a g 103 zilkona d. 13112002
Z.z. o vyso[fch Skol6ch a o zmene a doplnenf niektorych z6konov v zneni neskorsich predpisov
zaregistrovalo:

- Dodatok d. I k Zilsad6m vyberov6ho konania na obsadzovanie pracovnych rniest
vysoko5kolskych uditel'ov, pracovnfch miest vyskumnlich pracovnikov, funkcii
profesorov a docentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

ktory bol schv6leny Akademickfm seniitom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dria
28.6.2004.

S pozdravom

YiLer$t pin
prof. Ing. Vladirnir B6le5, Dr.Sc.
rektor
Slovenski technick6 univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava



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) (platné od 
29.11.2002) 



Slovenskd technickd univerzita v Bratislave

)
konania na obsad-zovanie pracovnych miest vysokoskotskych
h miest vyskumnych pracovnfkov, funkcii proresorov a oocentov
amestnancov

v zmysle $ 77 zdkona t" I o vysokych Skol6ch a o zmene a doplneni niektorychzitkonov v zneni z'kona d z.( d,alej len ,,z6kono VS,,), pracovn6 miestavysokoskolskych uditefov ie lunt<cii p.oi.rorou a doceniov sa uskutodriujevyberovym konanim.

v zmysle $ 14 z6kona o vS v znenineskorsich predpisov, funkcie vedricich zamestnancovverejnej vysokej Skoly sa obsadzujti vyberovym kon.anfm.'

X;Hr*: 
$ 32 zdkona o vS funkcie vedricich zamestnancov fakulty sa obsadzujri vyberovym

Predmetom tlfchto zdsadvyberovdho konania na obsadzovanie pracovnych miestvysokoskol lacovnych miest vyskumnych pracovnikov, funkcii profesorov
a docentov h zamestnancov ( d'alej len ,, iirsady vyberovdho konania,, ) jeriprava post ani miest a funkcii nu StU."

dnotn6ho postupu pri ich obsadzovanf.
nenie riadiacej, vychovnej, pedagogickej,
aby na STU pdsobili l,udia odbo.rr. a moriilne

Vyberovd ko lavie, rasu, farbu pleti, vieru,n6boZenstvo, ich n6rodny ut.Uo ,o.iahry pOrroA,prislu5nost'k

I. Vyber pracovnych miest a funkcif

Podl'a tychto zisadsa vyberajri zamestnanci na tieto vofnd pracovnd miesta a funkcie:a) vysoko5kols$?ch uditel,ov,
b) profesorov,
c) docentov,
d) vedricich zamestnancov STU,

vnikov, ak tak urdi vyhlasovatel,,

sora a funkcie docenta je zirovei
o miesta vysokoSkolsk6ho uditel,a.



II. Vyhlasovatel' vyberov6ho konania

1) Rektor je vyhlasovatel'om vyberovdho konania pri obsadzovani miest a funkcif
uvedenych v bgde I. pism. a), b), c), f) a g; pot<ial'nejde o pracovn6 miesto, funkciu
zaradeni na fakulte a v pripade bodu I. pism. d;.

2) Dekan je vyhlasovatel'om vyberovdho konania pri obsadzovani miest a funkcii
uvedenych 

"l-od: 
L pism. a), b), c), f) a g) pokiari ide o pracovnd miesto, funkciu

zaradeni na fakulte a v pripade bodu I. pism-. e).
3) Vyhlasovatetom vlfberov6ho konania podl'u bodu L pism. g) m6Ze byt, kvestor, ak

tak urdf rektor, alebo tajomnik fakulty, ak tak urdi dekan prilu5nej failulty.

III. Vyhlisenie vyberov6ho konania

t) 
Ij,lt_t:vd 

konanie vyhlasuje vyhlasovatel'. Vyhldsenie vyberov6ho konania obsahuje
nalma:

- ninov a sidlo STU,
- oznadenie vol'ndho pracovndho miesta, funkcie,
- kvalifikadnd predpoklady apoLad.ovanri diZt<u praxe, v pripade vyberov6ho

konania na miesta vedricich zamestnancov n"odprrstitel nd kvanficaene
predpoklady na vykoniivanie funkcie ( podmienky),

- ind kritdria apoliadavky na uchridzadov v srivislosti s vyberovym konanim
(podmienky),

- vyznam predpokladov, krit6rii apoiiadaviek pri vyberovom konani pri
rozhodovani o vitazovi vyberov6ho konania v pripade vyberov6ho konania na
miesto vedricich zamestnancov,

- zoznam poLadovanych dokladov (podmienky),
- d6tum a miesto podania Ziadosti o ridast'uo uyb.rouom konani (podmienky).

2) Vylrl6senie vyberovdho konania musi byt' vLdy dostupne uverejnend. Vyhl6senie
vyberovdho konania na obsadzovanie pracovnyth miesi vysokos"kolskych uditel,ov
a obsadzovanie funkcii profesorov a doc
STU alebo fakulty, ak ide o pracovnd
aposkytnutd ministerst
(ozn6menie na ministers
vyhlrisenie vyberov6ho ie funkcie profesora musi byt' zverejnenl
i v periodickej dennej tladi s celo5tritnou pt bnost,ou.
Vyberovd konanie na funkcie uvedend u boa. I. pism. d) a e) vyhlasuje vyhlasovatel,
v tladi alebo v inych v5eobecne dostupnych prostriedko"tt -urou.; komunik6cie
najmenej tri tyzdne pred jeho zadatim s uvedenim ,iauiou podl,a bodu 1.

3) Prihl6Sky sa evidujf s uvedenim d6tumu ich dorudenia.

IV. Ustanovenie vyberovej komisie

1) Vyhlasovatel'vyberov6ho konania ustanovi na obdobie priebehu vyberov6ho konania
pzit'dlennri komisiu v pripade vyberovdho konania na miesta podl'a ufau t. pism. d) a e)tychto zdsad, v ostatnych pripadoch aspori trojdlennri. Trito komisiu tvoria
zamestnanci STU, dlenmi m6Zu byt' i externi dlenovia, Ich odbornost, zavisi od



charakteru obsadzovan6ho miesta, funkcie, V pripade vyberovdho konania na miesto
vedriceho zamestnanca, najmenej jedndho elena komisie volia zamestnanci STU. Ak je
vyhlasovatel'om. r1k1or,. qriRadne kvestor STU, dlena vyberovej komisie zvoli
zamestnaneck6 dast'akademick6ho sendtu STU. Ak je vyhlasovatel'om dekan, pripadne

jedn6ho dlena vyberovej komisie zvoli zamestnaneck6 dast'
iitu prislusnej fakulty. Takto zvoleny dlen sa povaZuje za dlena
zvolendho zamestnancami zamest nil atel a.2) Stdlym dlenom komisie bez prfna hlasovat' je prisluSny odborny zamestnanec ftvarupersonrilnej ptdce, Tento zamestnanec plni zdrovei funkciu tajomnika komisie

a zabezpeduje v5etky administratfvne pr6ce spojen6 s dinnost'ou komisie.

V. Priebeh vyberov6ho konania

1) 
il,'flii1lr."u
ania a zaile

zadatim. 
konanf najmenej sedem dni pred jeho

2) Komisia s uch6dzadmi, ktori spirialri podmienky a vedie osobn6
pohovory, v pripade potreby im zad6 spracovat; S 6hy, alebo inlfmi
met6dami si overi ich vhodnost,na pracovnd mie odborn6,
psychologick6 testy a pod.)

3) V pripade vyberovdho konania na miesta vedfcich zamestnancov ako sri uvedend
v bode 1 pism. d) a e) sa postupuje takto:

dnoti vysledok vyberov6ho kon v urdf poradie
Poradie uchddzadovje pre vyhl ia zverejni
berovdho konania aj naplneni e Ziadaviek
uch6dzadmi.

Komisia pfsomne oznitmiuchddzadomvysledok vyberov6ho konania do desiatich dni
odjeho skondenia.
Na zastupovanie odvolandho vedriceho zamestnanca moZno vymenovat, bez
vyberovdho konania dodasn6ho vedirceho zamestnanca len do vykonania vyberov6ho
konania podl'a tychto zdsadvyberovdho konania, a to najviac na Sest'mesiacov.4) iesta_a funkcie podli bodu I. pism. a),b),c), f) a g)

'ahu k poliadavktm obsadzovandho miesta, stanovi
skondeni lehoty na podanie prihl6sok.

o vysledkoch a priebehu vyberovdho konania urobikomi siaztryis,ktory podpisu v5etci
dlenovia. Y ziryise sa uvedf najmii: men6 vSetkych uchitdzad,ov, t io.i ru prinariU
v urdenej lehote, priebeh vyberovdho konania, menii uch6dzad,ov. ktori rispe5ne
absolvovali vyberovd konanie a ich poradie, men6 uchddzatov, ktori uo ,ryb.ro,no-
konani neuspeli.

teniu j ednotlivlfch uchildzadov rozhoduj e
rozhoduje hlas predsedu komisie.

na rozhodnutie. 
skondeni vyberovdho konania vyhlasovatel,ovi

O obsadeni vol'n6ho miesta, funkcie rozhodne vyhlasovatel'najnesk6r do dvoch
mesiacov po skondeni lehoty na podanie prihlisok.
Rozhodnutie o obsadeni vol'n6ho miesta, funkcie oznfmivyhlasovatel,do l4 dni
vSetklfm uchddza(om a zdrovei- im vr6ti predloZend listinn6 a vecn6 podklady.



5) Vysledky vyberov6ho konania sa vyhlasujri verejne. Ak sa neprihl6si do vyberov6ho
konania Liadny uch6dza(, alebo Ziadny zuch6dza(,ov nesplfla poZadovan6 podmienky,
alebo Ziadny neuspeje vo vybgrovom konani, vfberov6 konanie sa opakuje v pripade,
ak 5lo o vfberov6 konanie vyhl6sen6 na pracovn6 miesta podfa bodu L pism. d) a e)

ffchto zhsad.

VI. Prechodn6 a zfvereinf ustanovenia

Na vyberovd konania na funkcie profesorov a docentov v srilade s $ 111 ods. 8
posledn6 veta, zilkona o VS sa tieto zhsady vyberov6ho konania vzt'ahujtprimerane.
Tieto zdsady vyberov6ho konania boli schv6lend AS STU drla 9.9.2002.
Tieto z6sady boli registrovand MS SR 29. novembru2}}2.
Driom registr6cie str6ca platnost'Poriadok STU o vliberovom konani, ktor;f bol
prilohou d. 3 Statirtu STU z roku 1996 v znenineskor5ich zmiena doplneni.

1)

2)
3)
4)

doc. Ing. ISnDt$/an PhD.
predseda AS gTU

prof. RNDr. Ludovit Molniir, DrSc.
rektor STU



A4tNtS I titt SKOl.s-t-\/A
SLC)VENSKFJ REPUL.TLIKY

Martirr FnONC

Bratislava 29. novernb ra 2002.
Cislo: 3280/2002-51

Vec

tr?'"Uili'l,11llii#dijndho 
poriadku a zi,sad v5?berovdho konania srovenskei technickej

venskej republiky podi'a g 15 ods, 3 a g I03 zakona E. r3rl2ooza o zmene a doplneni niektoryoh zSkonov v zne'i neskorsich

-s-s ;-ah
u6irel'ov, pracovrrfcb miesr vjshrm Hff[i*lskych
I i:fiti:J"l 

tunkcii vedrlcich zaft estnanoov slovenskej technickej univerzity
ktor6 boii schvflend Akadelnickym sendtom slovenskej technickej univerzity v Bratislavedfra 23.septernbra 2002



Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov platné na FEI STU 



 1

 
Kritériá na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov 

 
Meno uchádzača         
 
Žiadosť o vymenovanie   za docenta    

za profesora    
 
Študijný odbor:         
 
 
I. Pedagogická spôsobilosť 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Dĺžka praxe 

 
36 semestrohodín* (ďalej len 
SH) a 6 semestrov výučby, 
alebo 24 SH a 10 semestrov 
výučby 
 

        semestrohodín 
        semestrov výučby 

5 rokov výučby ako docent 
 
 
 
 

     uveďte počet 
     rokov výučby         

2 Predchádzajúca kvalifikácia CSc., Dr. alebo PhD. 
                          

habilitácia 
                    áno  

3 Zavedenie, prebudovanie 
predmetov: P/C 

0/2                2/2                

4 Vedúci obhájených 
záverečných projektov 
bakalárskeho štúdia alebo 
diplomových prác 
inžinierskeho (magisterského) 
štúdia. 

10                  15                 

5  - z toho v druhom stupni  3                   6                                  
6 Učebné texty a učebnice 2                   1 učebnica                   

2 učebné texty             
 

* Jedna semestrohodina (SH) je jedna hodina týždenne v jednom semestri. 
 
 
II. Vedecká škola 
 
Preukázanie vedeckej školy možno splnením jedného z týchto kritérií: 
 

 Habilitácia Inaugurácia 
 3 úspešne ukončení absolventi druhého 

stupňa vysokoškolského štúdia, ktorých 
vedecké výsledky dosiahnuté v diplomovej 
práci boli publikované 
 
     uveďte počet         
 

najmenej 1 vyškolený a úspešne ukončený 
doktorand  
 
 
 
     uveďte počet         
 

 
 
 
 
 
 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava
Tel: (02) 65427123, 60291111, Fax: (02) 65420415
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III. Publikačná aktivita 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
 Pôvodné recenzované vedecké práce celkom 18           34           
 z toho minimálne 

1 v zahraničných časopisoch 5             10           
2 v zborníkoch z medzinárodných konferencií 10           15           
3 Monografie  0             1             

 
 
IV. Uznanie vedecko-pedagogickou komunitou 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Ohlasy spolu  

(všetky nasledujúce ukazovatele) 
• citácie 
• členstvo v redakčných radách vedeckých 

časopisov 
• členstvo v programových výboroch vedeckých 

konferencií 
• členstvo vo výboroch medzinárodných organizácií 
• vyžiadaná prednáška na významnej konferencii 
• ocenenie na celoštátnych a medzinárodných 

výstavách 
• ocenenie monografií a kníh … 

20           35           

2 - z toho citácie 10            20            
3 • z citácií uvedených vyššie (kritérium IV.2) citácie 

v recenzovaných časopisoch 
5             10           

 
Poznámka: 
 
Pod citáciami sa rozumejú citácie vedeckých prác uchádzača vo vedeckých prácach iných autorov. 
Vylúčené sú autocitácie (aj spoluautorov) a citácie v kvalifikačných prácach (diplomových, dizertač-
ných prácach a pod.). 
 
 
V. Inžinierske a ostatné činnosti 
 

 Kritérium Habilitácia Inaugurácia 
1 Realizované technické riešenia -zavádzanie 

riešení do praxe, transfer know-how, nové 
materiály, realizované zariadenia, programové 
systémy, objavy, patenty ... 

2           4           

2 Získanie financovania a vedenie vedeckých 
alebo technických projektov 

1           2           

3 Vedenie tímu, riadenie, koordinácia, schopnosť 
niesť zodpovednosť za rozhodnutia  

2×1 rok 7 ľudí alebo 
2×3 roky 3 ľudia, 
alebo tomu 
primerane 
                  

2×1 rok 14 ľudí 
alebo 2×3 roky  
6 ľudí, alebo tomu 
primerane 
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VI. Ďalšie sledované ukazovatele  
 
Pri hodnotení uchádzača sa sledujú aj nasledovné ukazovatele: 

• umiestnenie v ŠVOČ fakulty / celoštátne         
• členstvo vo vybraných 

medzinárodných vedeckých organizáciách         
• odborné monografie            
• odborné články            
• skriptá pre PGŠ, doktorandské štúdium         
• iné učebnice             
• preklady cudzojazyčných monografií a učebníc        
• popularizačné články, ich recenzie          
• prednáškové pobyty v zahraničí          
• výučba v zahraničí na zmluvu           
• vedecké objavy, vynálezy, zlepšovacie návrhy         
• počet vyriešených úloh HČ, PČ          
• členstvo v komisiách  

pre udeľovanie DrSc., PhD., doc., prof.         
• členstvo vo vedeckých komisiách          
• oponované výskumné správy (rezortné, fakultné)        
• oponované výskumné správy – fakultné         
• oponentské posudky – DrSc., PhD., doc., prof.        
• oponentské posudky – vynálezy a ZN          
• publikované recenzie monografie, učebnice         
• recenzovanie monografie, učebnice          
• recenzovanie skrípt            
• recenzovanie vedeckých článkov          
• štátne ceny, národné ceny, Cena AV ČR, Cena SAV        
• expertízna činnosť            

 
Poznámky: 
 
Uchádzači o habilitáciu alebo inauguráciu sú komplexne posudzovaní odbornými komisiami 
a vedeckou radou. Uvedené kritériá sú minimálnymi požiadavkami na uchádzačov a ich splnenie 
nezaručuje úspešnosť habilitačného či inauguračného konania. 
 
Kritériá schválila Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 1. decembra 2008. 
 
 
 
Vyhlásenie uchádzača 
 
Čestne vyhlasujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. 
 
V Bratislave dňa        
                                                                                                                .................................................. 
                                                                                                                           podpis uchádzača 
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