Dodatok č. 6
k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov,
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Akademický senát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre schválil na
svojom zasadnutí dňa 11.11.2015 tento dodatok č. 6, ktorým sa Zásady výberového konania
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „Zásady“) registrované MŠ SR pod číslom
CD-2004-9491/28399-4:16 zo dňa 30.8.2004 vrátane ich dodatku č. 1, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 14.07.2008, t.j. dňom doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní MŠ SR pod
č. CD-2008-5918/12184-071 zo dňa 25.06.2008 a dodatku č. 2, ktorý nadobudol účinnosť dňa
14.07.2011, t.j. dňom doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní MŠVVaŠ SR pod č. 201110004/24359:2-071 zo dňa 29.06.2011, dodatku č. 3, ktorý nadobudol účinnosť dňom
schválenia v AS SPU v Nitre dňa 18.3.2013, dodatku č. 4, ktorý nadobudol účinnosť dňom
schválenia v AS SPU v Nitre dňa 24.06.2013, dodatku č. 5, ktorý nadobudol účinnosť dňom
schválenia v AS SPU v Nitre dňa 11.02.2015, menia a dopĺňajú takto:
1. V článku 2 sa mení bod 2. písm. a), vkladá sa nové písm. b) a doterajšie písm. b) sa
označuje ako písm. c). V článku 2 bod 2. znie:
„2. Výberovú komisiu pre obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov, funkcií vedúcich katedier,
tajomníka fakulty a vedúcich fakultných pracovísk zriaďuje, ako svoj poradný orgán a jej
členov menuje dekan príslušnej fakulty. Jej zloženie je upravené v štatúte fakulty alebo
v zásadách výberového konania fakulty, v ktorých sa aplikuje článok 2 bod 2 písm. a), b),
c) týchto Zásad:
a) Komisia pre obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na
funkčné miesto docenta alebo profesora:
- prodekan fakulty,
- priamy nadriadený vedúci zamestnanec, alebo ďalší prodekan fakulty,
- zástupca akademického senátu, navrhnutý predsedom AS fakulty,
- člen Akademickej obce SPU v Nitre menovaný rektorom univerzity,
- zástupca externej inštitúcie.
b) Komisia pre obsadzovanie pracovných miest ostatných vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov:
- prodekan fakulty,
- priamy nadriadený vedúci zamestnanec, alebo ďalší prodekan fakulty,
- zástupca akademického senátu, navrhnutý predsedom AS fakulty,
- člen Akademickej obce SPU v Nitre menovaný dekanom fakulty,
- zástupca externej inštitúcie.
c) Komisia pre obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov fakulty:
- prodekan fakulty,

-

vedúci zamestnanec fakulty,
zástupca akademického senátu, navrhnutý predsedom AS fakulty,
zamestnanec univerzity navrhnutý zástupcom zamestnancov – predsedom
fakultného výboru Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre,
zástupca určený rektorom univerzity.“

2. V Článku 4 Priebeh výberového konania sa menia body 2., a 3. , ktoré znejú:
„2. Výberová komisia preskúma kompletný materiál prihlásených uchádzačov
a uchádzača, ktorý spĺňa ustanovené predpoklady pozve na výberové konanie najmenej
sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
Výberová komisia môže pozvať na výberové konanie i uchádzača, ktorý nespĺňa všetky
ustanovené predpoklady, v prípade ak ich splní najneskôr ku dňu výberového konania. “
„3. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo
písomnou formou a pohovorom. Uchádzač sa musí na výberové konanie dostaviť osobne,
svoju účasť potvrdí na prezenčnej listine.“
3. V Článku 4 Priebeh výberového konania sa dopĺňa bod 4., ktorý znie:
„4. Každý člen výberovej komisie zhodnotí všetkých pozvaných uchádzačov a zostaví ich
poradie. Pri hodnotení uchádzačov na miesta vysokoškolských učiteľov členovia komisie
postupujú podľa „Všeobecných kritérií na obsadzovanie miest profesorov, docentov
a odborných asistentov a Konkrétnych podmienok na obsadzovanie miest profesorov,
docentov a odborných asistentov na SPU v Nitre“, ktoré sú zverejnené na webovej stránke
univerzity a na úradnej výveske univerzity. Členovia komisie sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o hlasovaní a hodnotení uchádzačov vo výberovej komisii. Vzory hlasovacích
lístkov sú uvedené v prílohe č. 1 k Zásadám, ktorá je súčasťou tohto dodatku.“
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým senátom
SPU v Nitre.
Dodatok č. 6 k Zásadám bol schválený Akademickým senátom SPU v Nitre dňa
11.11.2015 a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zásad výberového konania SPU v Nitre, ktoré
schválil AS SPU v Nitre dňa 19.05.2004 a sú registrované Ministerstvom školstva SR.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor SPU v Nitre

Príloha č. 1 k Zásadám – Vzory hlasovacích lístkov zo zasadnutia VK
Vzor. č. 1
Hodnotenie pridelením bodov – viacerí uchádzači
VZOR
Hlasovacieho lístku
/určí sa počet bodov podľa počtu prítomných uchádzačov /
Na základe zhodnotenia predložených písomných materiálov a osobného pohovoru vo VK na
obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre ..............., Fakulty
................................. SPU v Nitre, konaného dňa ....................................určujem nasledovné bodové
hodnotenie :
Meno uchádzača:

Počet bodov

Uchádzač
Uchádzač
Uchádzač
/Napr. pri troch uchádzačoch pridelí každý člen komisie uchádzačovi, ktorého hodnotí najlepšie 3
body, menej úspešnému uchádzačovi pridelí 2 body, 1 bod/.
VZOR
Obálky s hlasovacími lístkami
Hlasovacie lístky zo zasadnutia výberovej komisie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta na Katedre ........., Fakulty........... SPU v Nitre, konaného dňa ....................
Počet členov komisie:

................................................

Počet prítomných členov komisie:

................................................

Výsledok tajného hlasovania:
Meno uchádzača:

Celkový počet bodov

Celkové poradie

Uchádzač
Uchádzač
Uchádzač

Obálku po vložení hlasovacích lístkov a zalepení podpíšu členovia VK.

Vzor č. 2
Hodnotenie určením poradia – viacerí uchádzači

VZOR
Hlasovacieho lístku
/určí sa poradie uchádzača podľa počtu prítomných uchádzačov /
Na základe zhodnotenia predložených písomných materiálov a osobného pohovoru vo VK na
obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre ..............., Fakulty
................................. SPU v Nitre, konaného dňa ....................................určujem nasledovné poradie
uchádzačov:
Meno uchádzača:

Poradie

Uchádzač

1

2

3

Uchádzač

1

2

3

Uchádzač

1

2

3

poradie sa krúžkuje
VZOR
obálky s hlasovacími lístkami
Hlasovacie lístky zo zasadnutia výberovej komisie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta na Katedre ........., Fakulty........... SPU v Nitre, konaného dňa ....................
Počet členov komisie:
Počet prítomných členov komisie:

................................................
................................................

Výsledok tajného hlasovania:
Meno uchádzača:

Celkové poradie

Uchádzač
Uchádzač
Uchádzač

Obálku po vložení hlasovacích lístkov a zalepení podpíšu členovia VK.

Vzor č. 3
Hodnotenie jedného uchádzača

VZOR
Hlasovacieho lístku v prípade jedného uchádzača
/vyjadrí sa krúžkovaním stanoviska /
Na základe zhodnotenia predložených písomných materiálov a osobného pohovoru vo VK na
obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta na Katedre ..............., Fakulty
................................. SPU v Nitre, konaného dňa .................................... hlasujem:
Uchádzač: meno, priezvisko, titul
Súhlasím

nesúhlasím.

VZOR
Obálky s hlasovacími lístkami

Hlasovacie lístky zo zasadnutia výberovej komisie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta na Katedre ........., Fakulty........... SPU v Nitre, konaného dňa ....................

Počet členov komisie:

.....................................

Počet prítomných členov komisie:

.....................................

Meno, priezvisko, titul uchádzača:

.....................................

Výsledok tajného hlasovania:
Počet hlasov „súhlasím“:

.....................................

Počet hlasov „nesúhlasím“ :

......................................

Obálku po vložení hlasovacích lístkov a zalepení podpíšu členovia VK.

