Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. c) Štatútu TUKE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DODATOK Č. 1
K ZÁSADÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH MIEST
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV, FUNKCIÍ
PROFESOROV, DOCENTOV A OSTATNÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A FUNKCIÍ VEDÚCICH
ZAMESTNANCOV
NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH
(Zásady výberového konania)
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na
Technickej univerzite v Košiciach (Zásady výberového konania) zo dňa 3.3.2008, ktoré nadobudli platnosť 11.6.2008
a účinnosť od 8.7.2008, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 20.5.2013, číslo
uznesenia 16/2003, menia a dopĺňajú nasledovne:

1. V § 3 ods. 8 sa za slovo „predpoklady“ vkladajú slová „výkonu práce vo verejnom záujme,“ a za slovo „pozve“ vkladá
slovo „písomne“.
2. V § 3 ods. 9 znie:
„(9) Výberová komisia posúdi doručené doklady do výberového konania a zhodnotí vystúpenia uchádzačov. Na základe
výsledkov výberového konania určí poradie uchádzačov, ktoré zverejní tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi za
dodržania zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poradie uchádzačov určuje
výberová komisia tajným hlasovaním. Poradie uchádzačov je pre vyhlasovateľa pri obsadzovaní funkcie vedúceho
zamestnanca záväzné; vyhlasovateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.“.
3. V § 4 ods. 3 znie:
„(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. V § 4 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Uchádzači na obsadenie pracovného miesta vo funkcii profesor a docent okrem splnenia predpokladov výkonu
práce vo verejnom záujme musia spĺňať nasledovné požiadavky:
a) v prípade, ak ide o obsadzovanie pracovného miesta vo funkcii profesor a docent, splnenie všeobecných kritérií
schválených Vedeckou radou TUKE. V prípade, ak ide o obsadzovanie pracovného miesta vo funkcii profesor
a docent na fakulte, všeobecné kritéria schvaľuje Vedecká rada TUKE na návrh vedeckej rady fakulty,
b) v prípade, ak ide o obsadzovanie pracového miesta vo funkcii profesor, splnenie konkrétnych podmienok, ktoré
schvaľuje Vedecká rada TUKE. V prípade, že ide o obsadenie pracovného miesta vo funkcii profesor na fakulte,
konkrétne podmienky schvaľuje Vedecká rada TUKE na návrh vedeckej rady fakulty.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
5. V § 4 ods. 5 znie:
„(5) Vypísanie výberového konania na obsadenie pracovných miest a funkcií podľa ods. 1 tohoto paragrafu TUKE
zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom 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.“.
6. V § 4 ods. 9 znie:
„(9) Výberová komisia zhodnotí priebeh výberového konania a stanoví poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov
stanovuje výberová komisia tajným hlasovaním. Poradie uchádzačov nie je pre vyhlasovateľa pri obsadzovaní pracovných
miest a funkcií záväzné. Výberová komisia môže vyhlasovateľovi odporúčať, resp. neodporúčať uchádzačov na prijatie do
pracovného pomeru, pričom túto skutočnosť uvedie do zápisu.“.
7. V § 5 nadpis paragrafu znie: „Spoločné ustanovenia o vyhlásení a priebehu výberového konania“.
8. V § 5 ods. 1 znie:
„(1) Vyhlásenie výberového konania musí obsahovať najmä:
a) plný názov a sídlo TUKE; v prípade, že vyhlasovateľom je dekan fakulty obsahuje aj názov a sídlo súčasti TUKE,
b) označenie pracovného miesta alebo funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona o výkone práce vo verejnom záujme,
d) v prípade uchádzačov na obsadenie pracovného miesta a zároveň funkcie profesor a docent ďalšie požiadavky podľa §
4 bod 4. týchto zásad
e) v prípade uchádzačov na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca ďalšie požiadavky na obsadenie funkcie
f) dátum predpokladaného nástupu,
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g) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní,
h) zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie.“.
9. V § 5 ods. 3 znie:
„(3) Výberová komisia sa pred konaním výberového konania oboznámi s predloženými dokladmi uchádzačov. O ich
zhodnotení môže vyhotoviť zápis a oznámi uchádzačom prostredníctvom príslušného útvaru personálnej práce svoje
rozhodnutie o zaradení do výberového konania. Nezaradeným uchádzačom zároveň oznámi, ktoré podmienky výberového
konania nespĺňajú a vráti im doklady predložené k výberovému konaniu.“.
10. V § 5 sa za ods. 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme a ďalšie požiadavky stanovené vo
výberovom konaní, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím
s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
11. V § 5 ods. 8 písm. e) sa na konci pripájajú slová „a odporúčaním, resp. neodporúčaním na prijatie do pracovného
pomeru.“.
12. Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6a
Prechodné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 1
(1) Zásady výberového konania, ich zmeny a doplnenia s účinnosťou od 1.1.2013 podliehajú schváleniu v AS
TUKE a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS TUKE.
(2) Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania bol schválený v AS TUKE dňa 20.5.2013, číslo uznesenia
16/2013 a nadobúda účinnosť dňom 21.5.2013.
(3) Výberové konania, ktoré boli započaté pred účinnosťou Dodatku č. 1 sa dokončia podľa Zásad výberového
konania platných pred účinnosťou Dodatku č. 1.“.
V Košiciach dňa 20.5.2013

D.r.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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