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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) vydáva na základe § 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“) po schválení v Akademickom senáte 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 1. júna 2017 a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. 

z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov tieto Zásady výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej 

zdravotníckej univerzite v Bratislave (ďalej len „Zásady výberového konania“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Tento vnútorný predpis upravuje zásady a priebeh výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest: 

a) vysokoškolských učiteľov, 

b) výskumných pracovníkov, 

c) funkcií profesorov, 

d) funkcií docentov, 

e) funkcií vedúcich zamestnancov SZU (podľa § 14 zákona o vysokých školách), 

f) funkcií vedúcich zamestnancov fakúlt (podľa § 32 zákona o vysokých školách). 

Obsadzovanie uvedených pracovných miest a funkcií sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a 

štruktúru pracovných miest na SZU. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti 

uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností a pracovných činností, 

ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje 

výberové konanie. 

 

(2) Zamestnávateľ, ktorým je SZU, (ďalej len „zamestnávateľ“), je povinný pri výberovom konaní 

dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch 

ustanovených osobitným zákonom.1 V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje 

diskriminácia aj z dôvodu manželského 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 predpisu2, na základe ktorého zamestnancov, ktorí sú blízkymi 

osobami3, nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby 

jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého. 

 

(3) Výberovým konaním sa na SZU obsadzujú pracovné miesta vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov SZU.4 Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a 

                                                             
1 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (antidiskriminačný zákon) 
2 § 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
3 § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
4 § 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 



4 
 

funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského 

učiteľa. Výberovým konaním sa obsadzujú aj miesta vedúcich zamestnancov fakúlt.5 

 

(4) Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty určuje Pracovný poriadok 

SZU a tieto Zásady výberového konania.6 

 

(5) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 

70 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr podľa osobitných predpisov.7 Rektor SZU alebo 

dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte, môže s osobou nad 70 rokov veku uzavrieť 

pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa, ak ide o zamestnanca zaradeného na 

fakulte najdlhšie na jeden rok; takto možno uzavrieť pracovný pomer aj opakovane. 

(6) Obsadzovanie pracovných miest výberovým konaním sa neuplatňuje pri prijímaní vysokoškolských 

učiteľov do pracovného pomeru na dobu určitú, v trvaní do jedného roka na kratší pracovný čas,  ako je 

ustanovený týždenný pracovný čas a pri uzatváraní dohody s vysokoškolským učiteľom o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru v trvaní do jedného roka, ako aj  pri prijímaní hosťujúcich 

profesorov.  

 

(7) Výberové konanie sa nevzťahuje na obsadzovanie funkcií, kde osobitný predpis ustanovuje voľbu 

ako predpoklad vykonávania funkcie, na obsadzovanie funkcií, ktorých obsadenie podlieha schváleniu v 

Akademickom senáte SZU, resp. v akademickom senáte fakulty. 

 

(8) Za vyhlásenie výberového konania, jeho priebeh a realizáciu výsledkov výberového konania je 

zodpovedný rektor SZU v súlade s čl. 33 a 34 Štatútu SZU. Rektor SZU má právo rozhodovať o obsadení 

pracovného miesta alebo funkcie na príslušnej súčasti SZU. 

 

(9)  Výberové konanie sa považuje za neúspešné ak: 
a) sa do výberového konania neprihlásil ani jeden uchádzač alebo ak ani jeden uchádzač, prihlásený do 
výberového konania, nespĺňa predpoklady alebo požiadavky na obsadzované pracovné miesto alebo 
obsadzovanú pracovnú funkciu podľa čl. 3 ods 1. týchto Zásad výberového konania, 
b) ani jeden z pozvaných uchádzačov, prihlásených do výberového konania, sa nezúčastnil na 
výberovom konaní,  
c) vo výberovom konaní nebol úspešný žiadny uchádzač, 
d) bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, 
pracovné miesto výskumného pracovníka, funkcie profesora a docenta a funkcie vedúceho 
zamestnanca a pred termínom výberového konania sa z organizačných dôvodov, rozhodnutím rektora 
SZU, zrušilo pracovné miesto. 
 
(10) Nové výberové konanie vyhlási rektor SZU z dôvodu, že sa do výberového konania nikto neprihlásil 
alebo došlo k vráteniu žiadosti o účasť vo výberovom konaní všetkým prihláseným uchádzačom pre 
nesplnenie vypísaných kritérií a podmienok podľa čl. 3 ods. 1 a podľa čl. 1 ods. 9 písm. b) a c). 
 

(11) Tieto Zásady výberového konania sa vzťahujú na všetky fakulty, pracoviská a iné súčasti SZU. 

 

                                                             
5  § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
6 § 32 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
7 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 



5 
 

Čl. 2 

Vyhlásenie výberového konania 
 

(1) Výberové konanie vyhlasuje rektor SZU najmenej tri týždne pred jeho konaním. Deň zverejnenia 

výberového konania je dňom jeho vyhlásenia. Dekan fakulty požiada rektora SZU o vypísanie 

výberového konania na obsadenie funkčného miesta docenta, profesora, vysokoškolského učiteľa alebo 

výskumného pracovníka alebo vedúcich zamestnancov príslušnej fakulty. 

 

(2) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a 

výskumných pracovníkov, obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, zverejňuje zamestnávateľ na 

webovom sídle určenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a na úradnej výveske 

zamestnávateľa. Text zverejnenia výberového konania schvaľuje rektor SZU. 

 

(3) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovného miesta, resp. funkcie vedúceho 

zamestnanca SZU, vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch 

masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. 

 

(4) Do výberového konania sa môže prihlásiť aj zamestnanec, ktorý na danom pracovnom mieste alebo 

v danej funkcii pracoval doposiaľ. 

 

Čl. 3 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania a ďalšie podmienky 

výberového konania 
 

(1) Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí obsahovať: 

a) označenie zamestnávateľa, t.j. názov SZU, označenie a sídlo súčasti SZU, ktorá vyhlasuje výberové 

konanie, 

b) pomenovanie pracovného miesta alebo označenie funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním, 

c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifakčné predpoklady a doklady preukazujúce splnenie 

kvalifikačných predpokladov (akademický titul) a osobitných kvalifikačných predpokladov (napr. stupeň 

vzdelania, špecializácia, vedecký kvalifikačný stupeň, resp. vedecká hodnosť, vedecko-pedagogický titul, 

prax v odbore) požadovaných na obsadenie pracovného miesta, resp. funkcie, 

d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom alebo funkciou (podľa 

potrieb vyhlasovateľa resp. zamestnávateľa), 

e) dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní, 

f) zoznam požadovaných dokladov, najmä tých, ktorými sa preukazuje plnenie predpokladov výkonu 

práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov (spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, atď.), 

g) profesijný životopis, 

h) spôsob výberového konania (písomná forma, pohovor), 

i) prípadné ďalšie údaje podľa rozhodnutia zamestnávateľa. 

 

(2) Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi sa doručuje: 
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a) písomne prostredníctvom poštovej prepravy, 

b) písomne do podateľne SZU. 

Ak sa žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasiela písomne, rozhodujúci je dátum podania na 

poštovej pečiatke alebo dátum v podateľni SZU. 

(3) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-

pedagogický titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania 

najdlhšie na päť rokov. Ak je na výkon práce potrebné skončenie určitého stupňa špecializačnej 

prípravy8, môže rektor SZU určiť, že pracovný pomer je možné uzavrieť v týchto prípadoch na základe 

jedného výberového konania na dobu dlhšiu ako je päť rokov, no najdlhšie na desať rokov.8 

 

(4) Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového 

konania najviac na päť rokov. Ak tieto funkcie obsadil vysokoškolský učiteľ tretí raz a celkový čas jeho 

pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov a má zodpovedajúci vedecko-pedagogický 

titul podľa zákona o vysokých školách, získava právo na pracovnú zmluvu na predmetnú funkciu na 

dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov. S vysokoškolským učiteľom, ktorý dosiahol vek 70 rokov, 

môže rektor SZU uzavrieť pracovný pomer najdlhšie na jeden rok.9 

 

Čl. 4 

Výberová komisia 
 

(1) Rektor SZU zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej troch 

členov. Ak ide o výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca, jedného člena 

výberovej komisie určí odborová organizácia, resp. zástupca zamestnancov. Celkový počet členov 

výberovej komisie je nepárny. Zriadenie výberovej komisie na obsadenie miesta prednostu kliniky sa 

riadi zmluvou o praktickej výučbe, uzatvorenej medzi SZU a príslušným zdravotníckym zariadením.10 

 

(2) Výberová komisia najmenej  sedem dní pred výberovým konaním pozve uchádzača, ktorý spĺňa 

nasledujúce predpoklady: 

a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace)11, 

c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje 

osobitný predpis (preukázané dokladmi a písomnosťami podľa čl. 3 ods. 1, ako 

aj iné kritériá a požiadavky podľa čl. 3 ods. 1 písm. d)), 

d) zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis, 

e) podanie žiadosti v lehote podľa čl. 3 ods. 1 písm. e). 

 

(3) Medzi základné povinnosti predsedu a členov komisie výberového konania patrí najmä: 

a) oboznámiť sa so zverejnenými podmienkami vyhláseného výberového konania a všetkými 

písomnými dokladmi predloženými uchádzačmi, 

                                                             
8 § 77 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
9 § 77 ods. 4 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
10 § 35 ods. 1 písmeno c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
11 Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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b) postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito zásadami 

výberového konania, 

c) zodpovednosť za vykonanie a riadny priebeh výberového konania, 

d) nestranne a objektívne hodnotiť  jednotlivých uchádzačov, 

e) prideľovať počty bodov  uchádzačom na základe vlastného objektívneho hodnotenia, 

f) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom funkcie 

člena komisie výberového konania. 

 

(4) Funkcia predsedu a člena komisie výberového konania je nezastupiteľná. 

(5) Predseda, alebo ním poverený člen komisie výberového konania, písomne oznámi dôvod 

nezaradenia do výberového konania a predložené doklady vráti späť uchádzačovi, ktorý: 

a) nespĺňa predpoklady uvedené v oznámení, 

b) odoslal prihlášku do výberového konania po zverejnenom termíne. 

 

 
Čl. 5 

Výberové konanie na funkcie vedúcich zamestnancov 
 
(1) Výberové konanie na funkcie vedúcich zamestnancov na SZU sa uskutočňuje podľa § 5 a 6 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 14 a 32 
zákona o vysokých školách. 
 
(2) Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty podľa § 32 zákona o vysokých školách, funkcie vedúcich 
odborov, pedagogických, výskumných, vývojových , hospodársko - správnych a informačných pracovísk, 
určí pracovný poriadok SZU. 
Funkcie vedúcich zamestnancov SZU podľa § 14 zákona o vysokých školách a rektorátu SZU, ako aj 
obsadzovanie ďalších pracovných miest na SZU, upravujú tieto Zásady výberového konania. 
 
(3) Výberovým konaním sa obsadzujú tieto funkcie vedúcich zamestnancov: 
a) kvestor, 
b) jednotliví vedúci súčastí univerzity, 
c) vedúci katedier a pracovísk SZU s celouniverzitnou pôsobnosťou podľa § 21, ods. 1, písm.b) a c) 
zákona o vysokých školách. 
 
(4) Vyhlasovateľom výberového konania je rektor SZU. Vyhlásenie výberového konania na 
obsadzovanie funkcií podľa ods. 2 tohto článku musí byť zverejnené najmenej tri týždne pred jeho 
začatím v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú 
najmä televízia, rozhlas a internet. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje náležitosti 
stanovené v čl. 3. ods. 1 týchto Zásad výberového konania. 
 
(5) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorá má najmenej troch členov. Celkový počet 
členov výberovej komisie je nepárny. Jedného člena výberovej komisie určí zástupca zamestnancov. 
Výberovú komisiu zriaďuje a menuje rektor SZU. 
 
(6) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, požiadavky a iné kritériá 
podľa čl. 3 ods. 1, výberová komisia pozve písomne na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho 
začatím s uvedením dátumu, času, miesta a spôsobu výberového konania. Výberové konanie sa 
uskutočňuje spravidla osobným pohovorom. 
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(7) Výberová komisia posúdi doručené doklady do výberového konania a zhodnotí osobnú prezentáciu 

a odbornú diskusiu uchádzačov. Na základe vyhodnotenia výberového konania určí poradie 

uchádzačov, ktoré zverejní tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi za podmienok určených v  

zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Spôsob hodnotenia uchádzačov výberového konania bližšie určuje Smernica 

rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  Poradie uchádzačov určí  výberová komisia na 

základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania. Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi 

výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia. Poradie uchádzačov je pre 

vyhlasovateľa, pri obsadzovaní funkcie vedúceho zamestnanca, záväzné; vyhlasovateľ uzavrie pracovný 

pomer s uchádzačom podľa poradia. 

 

(8) Voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania 
po úspešnom vykonaní výberového konania podľa platných predpisov, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 
 
(9) Ak výberová  komisia,   na   základe   výberového   konania,   nevyberie   uchádzača   na obsadzované   
pracovné   miesto   alebo   funkciu,   pretože žiadny   uchádzač nevyhovel ustanoveným kritériám a 
podmienkam,  rektor  SZU vypíše  nové  výberové konanie.   
 

Čl. 6 

Výberové konanie na obsadzovanie pracovných miest, ktoré sú 

funkciami vysokoškolských učiteľov a pracovných miest výskumných 

pracovníkov 
 
(1) Výberovým konaním na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách 
profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor, pracovných miest výskumných pracovníkov, sa 
overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na 
povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na uvedenom pracovnom mieste a vo funkcii. 
 
(2) Na SZU výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov je zároveň 
výberovým konaním na obsadenie funkcií profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov a 
lektorov. 
 
(3) Všetci uchádzači, ktorí sa prihlásili do výberového konania, na obsadenie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor, musia 
spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme. 
 
(4) Uchádzači na obsadenie pracovného miesta vo funkcii profesor a docent, okrem splnenia 
predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme musia spĺňať všeobecné a konkrétne požiadavky: 
a) v prípade, ak ide o obsadzovanie pracovného miesta vo funkcii profesor a docent, splnenie 
všeobecných kritérií schválených Vedeckou radou SZU. V prípade, ak ide o obsadzovanie pracovného 
miesta vo funkcii profesor a docent na fakulte, všeobecné kritériá schvaľuje Vedecká rada SZU na návrh 
vedeckej rady fakulty podľa § 12 ods. 1. písm. h) zákona o vysokých školách, 
b) v prípade, ak ide o obsadzovanie pracového miesta vo funkcii professor a docent, splnenie 
konkrétnych podmienok, ktoré schvaľuje Vedecká rada SZU. V prípade, že ide o obsadenie pracovného 
miesta vo funkcii profesor a docent na fakulte, konkrétne podmienky schvaľuje Vedecká rada SZU na 
návrh vedeckej rady fakulty podľa § 12 ods. 1. písm. i) zákon o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov. 
 
(5) Každá fakulta vypracuje všeobecné a konkrétne kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a 
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docentov. 
 
(6) Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovných miest a funkcií podľa ods. 1 tohto článku 
SZU zverejňuje na webovom sídle určenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a na 
svojej úradnej výveske alebo na úradnej výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto a zároveň funkciu 
zaradenú na fakulte, najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového 
konania obsahuje náležitosti stanovené v čl. 3. ods. 1 týchto Zásad výberového konania. 
 
(7) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorá má najmenej troch členov. Celkový počet 
členov výberovej komisie je nepárny. Výberovú komisiu zriaďuje a menuje rektor SZU. V prípade, že 
výberovým konaním je obsadzované pracovné miesto a zároveň funkcia vysokoškolského učiteľa alebo 
pracovné miesto výskumného pracovníka na jednotlivých pracoviskách SZU, príp. na pracoviskách jej 
súčastí, rektor SZU  môže menovať za predsedu výberovej komisie vedúceho zamestnanca príslušného 
pracoviska. 
 
(8) Za členov výberovej komisie vymenúva rektor SZU aj ďalších zamestnancov zaradených na fakulte 
alebo zamestnancov univerzity, pričom môže byť jeden člen významný odborník z praxe alebo inej 
vysokej školy alebo fakulty alebo s odbornosťou a kvalifikáciou podľa povahy obsadzovaného miesta. 
 
(9) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, požiadavky a iné kritériá 
podľa čl. 3 ods. 1, výberová komisia pozve písomne na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho 
začatím s uvedením dátumu, času, miesta a spôsobu výberového konania. Výberové konanie sa 
uskutočňuje spravidla osobným pohovorom. 
 
(10) Výberová komisia posúdi doručené doklady do výberového konania a zhodnotí osobnú prezentáciu 
a odbornú diskusiu uchádzačov. Na základe vyhodnotenia výberového konania určí poradie 
uchádzačov, ktoré zverejní tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi za podmienok určených v  
zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Spôsob hodnotenia uchádzačov výberového konania bližšie určuje Smernica 
rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Poradie uchádzačov určí  výberová komisia na 
základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania. Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi 
výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia.  
 
(11) Ak výberová  komisia   na   základe   výberového   konania   nevyberie   uchádzača   na obsadzované   
pracovné   miesto   alebo   funkciu,   pretože žiadny   uchádzač nevyhovel ustanoveným kritériám a 
podmienkam,  rektor  SZU, ak  ide  o pracovné miesto  alebo  funkciu  zaradenú na  fakulte, vypíše  nové  
výberové konanie.  

 

Čl. 7 

Záverečné a prechodné ustanovenia 
 

(1) Všetky výberové konania na SZU sa uskutočňujú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Týmto vnútorným predpisom sa zrušujú Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a 

docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Slovenskej zdravotníckej univerzite  v Bratislave 

schválené Akademickým senátom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 07. júla 2011. 
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(3) Výberové konania začaté pred nadobudnutím účinnosti týchto Zásad výberového konania sa 

dokončia podľa predchádzajúceho vnútorného predpisu uvedeného v odseku 2. 

 

(4) Fakulty SZU, pracoviská a ďalšie súčasti SZU sú povinné uviesť svoje vnútorné predpisy  do súladu s 

týmito Zásadami výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

týchto Zásad výberového konania. Tie časti vnútorných predpisov fakúlt SZU, pracovísk a súčastí SZU, 

ktoré sú v rozpore s ustanoveniami týchto Zásad výberového konania, sú po uplynutí tejto lehoty 

neplatné. 

 

(5) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom registrácie 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia o jeho zaregistrovaní Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Rozhodnutie o 

zaregistrovaní Zásad výberového konania sa zverejňuje v úplnom znení v elektronickej podobe na 

webovom sídle SZU a v tlačenej podobe. 

 
(6) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave boli schválené Akademickým senátom 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 1. júna 2017. 

 

(7) Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a predseda Akademického senátu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave svojimi podpismi potvrdzujú, že toto znenie Zásad výberového 

konania je úplné znenie zo dňa 1. júna 2017. 
 

 
 
V Bratislave  1. júna 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.      prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
                  v. r.               v.r.  

         predseda Akademického senátu           rektor 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
 


