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Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Táto smernica upravuje spôsob hodnotenia uchádzačov výberového konania, vrátane 

spôsobu určenia minimálneho počtu bodov nevyhnutných pre úspešnosť uchádzača 

vo výberovom konaní. 

2. Výberovým konaním sa na SZU obsadzujú: 

a) pracovné miesta vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, 

b) funkčné miesta profesorov, funkčné miesta docentov,  

c) funkcie vedúcich zamestnancov SZU, fakúlt a iných súčastí SZU, 

3. Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora a funkčného miesta 

docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta 

vysokoškolského učiteľa. 

4. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú 

potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec 

vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové 

konanie. V prípade obsadzovania miest vedúcich zamestnancov môže byť od 

uchádzačov požadovaná prezentácia zámerov uchádzača vo funkcii vedúceho 

zamestnanca. 

Článok II. 

Spoločné ustanovenia o spôsobe hodnotenia vo výberovom 

konaní 

1. Členovia výberovej komisie hodnotia uchádzačov pozvaných na výberové konanie 

prostredníctvom hodnotiacich hárkov (príloha č. 1, 2 a 3). 

2. Všetci členovia výberovej komisie sú vopred oboznámení s kritériami hodnotenia a 

hodnotiacou škálou. 

3. Každý člen výberovej komisie má k dispozícii taký počet hodnotiacich hárkov, koľko je 

uchádzačov. O každom z uchádzačov si v hodnotiacom hárku vedie záznam. 

4. Hodnotiaci hárok je počas hodnotenia len v rukách člena výberovej komisie, neuvádza 

sa ako príloha zápisnice.  

5. Každý člen výberovej komisie pri svojom vnútornom rozhodovaní predovšetkým 

zhodnotí, či uchádzač spĺňa kvalifikačné, resp. osobitné kvalifikačné predpoklady, 

predpoklady osobnostného a profesijného etického kreditu a iné kritériá a požiadavky, 

ktoré boli požadované pri vyhlásení výberového konania na obsadenie príslušného 

pracovného miesta, funkčného miesta alebo funkcie. 

6. Každý člen výberovej komisie hodnotí u uchádzačov nasledovné aspekty: 

a) splnenie podmienok výberového konania uvedených v Oznámení o vyhlásení 

výberového konania,1 

b) prezentáciu uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, odborné znalosti, motivácie 

na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, výskumného 

pracovníka ako aj funkčného miesta profesora a funkčného miesta docenta. 

 
1 Čl. 3 ods.1 VP SZU č. 22/2022 
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7. Hodnotiace kritériá sa uplatňujú primerane a nediskriminačne najmä s ohľadom na 

dĺžku praxe v príslušnej oblasti a rešpektujú dlhodobé prerušenie výkonu pedagogickej 

a vedeckovýskumnej činnosti z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky, 

dlhodobej práceneschopnosti, pracovného voľna pre dlhodobú starostlivosť o 

odkázanú osobu alebo z iného dôvodu hodného zreteľa. 

8. Ústna časť výberového konania pozostáva z:  

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, motivácie na obsadenie 

funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora, na obsadenie 

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a na  výkon funkcie vedúceho 

zamestnanca, ako aj prezentácie zámerov uchádzača na obsadenie funkcie 

vedúceho zamestnanca. 

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, viažuce sa k obsadzovanému 

pracovnému miestu, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú 

výberovým konaním. 

9. Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku 

uvedie 

a) bodové hodnotenie jednotlivých hodnotiacich kritérií, 

b) celkový počet bodov uchádzača získaný od člena výberovej komisie vo výberovom 

konaní. 

10. Každý člen výberovej komisie hodnotí splnenie všetkých stanovených kritérií, ktoré sa 

overujú výberovým konaním a celkový výsledok vyhodnotenia uchádzača písomne 

vyznačí každý člen výberovej komisie na hodnotiacom hárku. 

11. Po vyhotovení hodnotiaceho hárku odovzdá každý člen výberovej komisie svoj 

hodnotiaci hárok predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie 

zosumarizuje hodnotenia jednotlivých členov komisie  (Príloha č. 4) a verejne pred 

členmi výberovej komisie oznámi mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným 

uchádzačom je uchádzač, ktorý nezískal vo výberovom konaní nadpolovičnú väčšinu 

celkových možných získaných bodov. 

12. Z úspešných uchádzačov v súhrnom hodnotiacom hárku (príloha č. 4), zostaví 

predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe 

súčtu získaných bodov. 

13. Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač s najvyšším počtom získaných bodov. 

14. V prípade rovnosti bodov uchádzačov výberová komisia na základe návrhu predsedu 

výberovej komisie vytvorí vyhodnotenie uchádzačov tak, že každý člen výberovej 

komisie na tajnom hlasovaní na hlasovacom lístku (príloha č. 5) napíše k menu 

uchádzača číslo, ktorým určí poradie úspešného uchádzača. Úspešným uchádzačom 

je ten, ktorý získal nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výberovej komisie.  

15. V prípade opätovnej rovnosti hlasov sa tajné hlasovanie o úspešnom uchádzačovi 

opakuje podľa bodu 13 tohto článku. 

16. Člen výberovej komisie sa nemôže hlasovania zdržať. 

17. Ak sa člen výberovej komisie pomýli pri vyplňovaní hlasovacieho lístku, vyžiada si od 

predsedu komisie nový hlasovací lístok. Platný je ten hlasovací lístok, ktorý je 

bezchybný. Ak hlasovací lístok je neúplne vyplnený alebo inak zmätočný, je neplatný. 
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Článok III. 

Spôsob hodnotenia uchádzačov na obsadenie pracovných 

miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 
 

1. U uchádzačov na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov hodnotí každý člen výberovej komisie nasledovné aspekty: 

a) splnenie podmienok výberového konania uvedených v Oznámení o vyhlásení 

výberového konania, 

b)  prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, motivácie na obsadenie 

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, 

c) pedagogická činnosť, 

d) tvorivá/publikačná činnosť/ohlasy.  

2. Pri hodnotení uchádzača na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa 

a výskumného pracovníka používajú členovia výberovej komisie bodové rozmedzie 

uvedené v tabuľke v prílohe č. 1 tejto smernice.  

3. O priebehu výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovníkov zapisovateľ výberovej komisie vyhotoví zápisnicu.  

4. Zápisnicu (príloha č. 6) spisuje zapisovateľ výberovej komisie určený väčšinou jej 

členov. 

 

 

Článok IV. 

Spôsob hodnotenia uchádzačov na obsadenie funkčných miest 

profesorov a funkčných miest docentov 
 

1. U uchádzačov na obsadenie funkčných miest profesorov a funkčných miest docentov 

hodnotí každý člen výberovej komisie nasledovné aspekty: 

a) splnenie podmienok výberového konania uvedených Oznámení o vyhlásení 

výberového konania, 

b)  prezentácia uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, motivácie na obsadenie 

funkčného miesta profesora alebo funkčných miesta docenta, 

c) pedagogická činnosť, 

d) tvorivá/ publikačná činnosť/ ohlasy,  

2. Pri hodnotení uchádzača na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na obsadenie 

funkčného miesta profesora používajú členovia výberovej komisie bodové rozmedzie 

uvedené v tabuľke v prílohe č. 2 tejto smernice.  

3. O priebehu výberového konania na obsadzovanie funkčných miest profesorov alebo 

funkčných miest docentov zapisovateľ výberovej komisie vyhotoví zápisnicu (príloha č. 

7), v ktorej sa uvedú hodnotiace kritériá, slovné hodnotenie uchádzačov ich poradie a 

odôvodnenie výsledku vo vzťahu ku každému uchádzačovi.  

4. Zapisovateľ výberovej komisie je určený väčšinou jej členov. 
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5. Pre účely overenia výsledku výberového konania na obsadenie funkčného miesta 

profesora alebo funkčného miesta docenta SZU (prostredníctvom Oddelenia 

personálno-právneho v spolupráci s IT oddelením) zverejní do 5 pracovných dní od 

uskutočnenia výberového konania na webovom sídle SZU, vo verejnej časti / 

www.eszu.sk zoznam členov výberovej komisie, údaje vybraného uchádzača a 

neúspešných uchádzačov, ktorí na uverejnenie udelili súhlas, názov študijného odboru, 

v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť a počet uchádzačov. (Príloha č. 8) 

 

 

Článok V 

Spôsob hodnotenia uchádzačov na obsadenie funkcií vedúcich 

zamestnancov 
1. U uchádzačov na obsadenie funkcií vedúcich zamestnancov hodnotí každý člen 

výberovej komisie nasledovné aspekty: 

a) splnenie podmienok výberového konania uvedených v Oznámení o vyhlásení 

výberového konania na funkciu vedúceho zamestnanca, 

b)  prezentáciu uchádzača o svojej osobe,  

c)  odborná prax, 

d) motiváciu ako aj prezentáciu zámerov uchádzača na obsadenie funkcie 

vedúceho zamestnanca. 

2. Písomná koncepcia rozvoja katedry / ústavu na štvorročné obdobie v personálnej, 

pedagogickej, vedeckovýskumnej, publikačnej a projektovej oblasti; koncepcia je 

súčasťou osobného spisu vybraného uchádzača a jej plnenie sa monitoruje a posudzuje 

v prípade ďalšieho výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho katedry / 

ústavu, do ktorého sa uchádzač prihlási. 

3. Pri hodnotení uchádzača na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca používajú 

členovia výberovej komisie bodové rozmedzie uvedené v tabuľke v prílohe č. 3 tejto 

smernice.  

4. Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí 

poradie uchádzačov a zverejní na webovom sídle SZU vo verejnej časti / www.eszu.sk 

výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie 

uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s 

uchádzačom podľa poradia2.  

5. Výsledok výberového konania spisuje zamestnanec určený zamestnávateľom. (príloha 

č. 9).  

6. Predseda výberovej komisie písomne oznámi uchádzačovi na obsadenie funkcie 

vedúceho zamestnanca výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho 

skončenia. 3 

 
 

 
2 § 6 ods. 6 zákona č. 552/2003  
3 Čl. 4 ods. 8 VP SZU 22/2022 

http://www.eszu.sk/
http://www.eszu.sk/
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Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

Príloha č. 3 

Príloha č. 4 

Príloha č. 5 

Príloha č. 6 

Príloha č. 7 

Príloha č. 8 

Príloha č. 9 

Príloha č. 10 

Príloha č. 11 

Príloha č. 12 

2. So smernicou budú oboznámení všetci zamestnanci SZU prostredníctvom jej 

zverejnenia na webovom sídle SZU. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice je možné vykonať len číslovanými 

dodatkami k nej vydanými rektorom.  

4. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektora SZU a účinnosť dňom 

zverejnenia na webovom sídle SZU vo verejnej časti www.eszu.sk .  

5. Táto smernica je archivovaná v tlačenej podobe v Kancelárii rektora SZU v Bratislave a 

zverejnená v elektronickej podobe na webovom sídle SZU www.eszu.sk. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 26. 01. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

rektor 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

http://www.eszu.sk/


7 
 

Príloha č.1 

 

 

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE 

[označenie obsadzovaného prac. miesta- VŠ učiteľa, výskumného pracovníka.] 

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

 

Titul, meno a priezvisko uchádzača:  

 

Hodnotiace kritériá Počet 
možných  
získaných 

bodov 

Získaný počet bodov 

A. SPLNENIE PODMIENOK VÝBEROVÉHO 

KONANIA  

-uvedených v Oznámení o vyhlásení výberového konania 
na obsadenie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov* /výskumných pracovníkov*  

(0-5)  

 

B. PREZENTÁCIA UCHÁDZAČA 

 

(0-5)  

 
C. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
 

(0-5)  

 
D.TVORIVÁ/PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ/OHLASY 
 

(0-5)  

F.SPOLU ZÍSKANÝ POČET BODOV  

 

 

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

         /titul, meno a priezvisko/ 

         člen výberovej komisie 

*nehodiace sa preškrtnúť 
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Príloha č. 2 

 

 

 

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE 

[označenie obsadzovaného funkčného miesta profesora*/ docenta*.] 

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

 

Titul, meno a priezvisko uchádzača:  

 

Hodnotiace kritériá Počet 
možných  
získaných 

bodov 

Získaný počet bodov 

A. SPLNENIE PODMIENOK VÝBEROVÉHO 

KONANIA  

-uvedených v Oznámení o vyhlásení výberového konania 
na obsadenie funkčných miest profesorov* alebo 
funkčných miest docentov* 

(0-5)  

 

B. PREZENTÁCIA UCHÁDZAČA 

 

(0-5)  

 
C. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
 

(0-5)  

 
D.TVORIVÁ/PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ/OHLASY 
 

(0-5)  

F.SPOLU ZÍSKANÝ POČET BODOV  

 

 

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

         /titul, meno a priezvisko/ 

         člen výberovej komisie 

*nehodiace sa preškrtnúť 
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Príloha č. 3 

 

HODNOTIACI HÁROK ČLENA VÝBEROVEJ KOMISIE 

[označenie obsadzovanej funkcie- vedúci zamestnanec] 

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

 

Titul, meno a priezvisko uchádzača:  

 

Hodnotiace kritériá Počet 
možných  
získaných 

bodov 

Získaný počet bodov 

A. SPLNENIE PODMIENOK VÝBEROVÉHO KONANIA 

uvedených v Oznámení o vyhlásení výberového konania 
na funkciu vedúceho zamestnanca 

(0-5)  

B. PREZENTÁCIA UCHÁDZAČA 

 
 

(0-5)  

C. ODBORNÁ PRAX  
 
 

(0-5)  

D. PREZENTÁCIA ZÁMERU 
 
 

(0-5)  

F.SPOLU ZÍSKANÝ POČET BODOV  

 

 

 

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

         /titul, meno a priezvisko/ 

         člen výberovej komisie 
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Príloha č. 4  

 

CELKOVÝ VÝSLEDOK HODNOTENIA 

[označenie obsadzovanej funkcie] 

 

 
Poradové 

č. 

 
TITUL, MENO A PIREZVISKO 

uchádzača 

 
SPOLU získané 

hodnotenie 

 
KONEČNÉ PORADIE uchádzača* 

1 
 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
5 

   

 
6 

   

*poradové číslo určuje poradie úspešného uchádzača (1) a neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní 

 

 

 

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

   /titul, meno a priezvisko/  

   predseda výberovej komisie 
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Príloha č. 5 

 

 

 
 

HLASOVACÍ LÍSTOK 
ZO ZASADNUTIA VÝBEROVEJ KOMISIE NA OBSADENIE  

  
.......................... (názov obsadzovanej pozície ) 

 
.................................................................................. (miesto výkonu práce) 

 
.......................( dátum ) 

 

uchádzač:                                                                                                       určenie poradia 
 
1. ...........................(titul, meno a priezvisko)    ............................... 
2.  
3. 
 

(Vaše rozhodnutie, prosím vyznačte číselne, podľa Vami určeného poradia.) 

 

 

 

 
 

HLASOVACÍ LÍSTOK 
ZO ZASADNUTIA VÝBEROVEJ KOMISIE NA OBSADENIE  

  
.......................... (názov obsadzovanej pozície) 

 
.................................................................................. (miesto výkonu práce) 

 
.......................( dátum ) 

 

uchádzač:                                                                                                       určenie poradia 
 
1. ...........................(titul, meno a priezvisko)    ............................... 
2.  
3. 
 

(Vaše rozhodnutie, prosím vyznačte číselne, podľa Vami určeného poradia.) 
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Príloha č. 6 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA 

na obsadzovanie  

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka 

zo dňa ..............(dátum) 

 

    

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. vysokých školách, 

Štatútom a  Pracovným poriadkom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„SZU“) a uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva, webovom sídle SZU a na 

úradnej výveske SZU. 

 

1. zoznam členov výberovej 

komisie: 

1. 

2. 

3. 

2.  osoby zúčastnené na výberovom konaní: 
(napr. audítor pre implementáciu a dodržiavanie plánu 

rodovej rovnosti, zástupca Rady pre vnútorný systém 

zabezpečovania kvality SZU ) 

 

 

3. počet uchádzačov   

3. študijný odbor : 

  

    študijný program: 

 

 

4.  údaje vybraného uchádzača *:  

1.  

     údaje neúspešných uchádzačov *:  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

V Bratislave, dňa  predseda výberovej komisie (podpis) 

         

*uchádzači udelili*/neudelili* súhlas na zverejnenie svojich údajov v rozsahu podľa § 76 ods. 10 písm. a) zákona               

o vysokých školách 
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Príloha č. 7 

 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU VÝBEROVÉHO KONANIA 

na obsadzovanie  

*funkčného miesta profesora 

* funkčného miesta docenta* 

zo dňa ..............(dátum) 

 

    

1. Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. vysokých školách, 

Štatútom a  Pracovným poriadkom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„SZU“) a uverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva, webovom sídle SZU a na 

úradnej výveske SZU. 

2. Do výberového konania sa prihlásilo .......... (doplniť počet) uchádzačov na obsadenie 

voľného  pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a funkčné miesto profesora alebo 

docenta*. 

3. K účasti na výberovom konaní bolo pozvaných ......... (doplniť počet) uchádzačov: 

1. ................... (doplniť zoznam pozvaných uchádzačov) 

2. ................... 

 

4. V súlade  s § 77 ods. 7 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách rektor SZU zriadil 

výberovú komisiu :  

1. .............................................. vymenovaný rektorom SZU na návrh zástupcu zamestnancov  

2. .............................................. vymenovaný rektorom SZU (nie je zamestnancom SZU) 

3. ............................................vymenovaný vedúcim príslušného pracoviska SZU (člen musí 

pedagogicky pôsobiť v študijnom odbore) 

4. .............................................. vymenovaný vedeckou radou SZU (nie je zamestnancom SZU) 

5. ....................... .......................vymenovaný dekanom (musí pôsobiť v študijnom odbore) 

 

Osoby zúčastnené na výberovom konaní: 

- zástupca študentov určený študentskou časťou akademickej obce SZU: 

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

 

- audítor pre implementáciu a dodržiavanie plánu rodovej rovnosti: 

............................................. 
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- zástupca Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality SZU: 

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

5. Výberové konanie prebehlo formou osobného pohovoru zameraného na zistenie odborných 

zručností a schopností uchádzačov a na osobnostné kvality uchádzačov.  

6. Každý člen výberovej komisie hodnotil uchádzača v zmysle smernice č. 1/2023 o hodnotení 

uchádzačov vo výberovom konaní na obsadzovanie funkčných miest profesorov a funkčných 

miest docentov a funkcií vedúcich zamestnancov. 

7. Hodnotiacimi kritériami pre všetkých uchádzačov boli nasledovné aspekty:  

a) splnenie podmienok výberového konania uvedených v Oznámení o vyhlásení výberového konania na 

 obsadenie funkčných miest profesorov* alebo funkčných miest docentov* 

b) prezentácia uchádzača, 

c) pedagogická činnosť,  

d) tvorivá/publikačná činnosti/ ohlasy. 

8. Každý člen výberovej komisie osobne zhodnotil každého uchádzača a priradil mu adekvátne 

bodové hodnotenie. Súčet získaných bodov od všetkých členov výberovej komisie predstavuje 

mieru úspešnosti uchádzača vo výberovom konaní. Na základe výsledkov bodového 

hodnotenia výberová komisia určila nasledovné poradie uchádzačov: 

 

poradie 

 

Titul, meno a priezvisko 

Celkové bodové 

hodnotenie 

uchádzača 

 

1.  

 

 

Slovné hodnotenie: 

 

 

Odôvodnenie výsledku: 

 

 

2.  

 

 

Slovné hodnotenie: 

 

 

Odôvodnenie výsledku: 

 

 

3.  

 

 

Slovné hodnotenie: 

 

 

Odôvodnenie výsledku: 
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9. Na základe vyššie uvedeného výsledku výberového konania bude uchádzačovi uvedeného 

v 1. poradí ponúknuté 

voľné funkčné miesto profesora* ................................................................ 

voľné funkčné miesto docenta*.................................................................. 

10. Pre overenie výsledku výberového konania na obsadenie funkčného miesta profesora 

alebo funkčného miesta docenta*  SZU (prostredníctvom Oddelenia personálno-právneho 

v spolupráci s IT oddelením) zverejní do 5 pracovných dní od uskutočnenia výberového 

konania na webovom sídle SZU, vo verejnej časti / www.eszu.sk výsledok výberového konania  

v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

11. Súčasťou zápisnice z výberového konania je Prezenčná listina. 

* nehodiace sa preškrtnúť 

 

 

V Bratislave, dňa ............ (dátum) 

 

 

Zapisovateľ: ...........................................  

 (podpis zapisovateľa výberovej komisie určeného väčšinou jej členov- § 77ods. 8 zákon o VŠ) 

Predseda výberovej komisie: ........................................... (podpis)  

http://www.eszu.sk/
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Príloha č. 8  

                                                              

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA 

na obsadenie funkčného miesta profesora/ docenta 

 

A/ Zoznam členov výberovej komisie v rozsahu meno a priezvisko: 

 

1. meno a priezvisko 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

B/ Údaje vybraného uchádzača:*  

 

 

    Neúspešný uchádzač: * 

 

 

 

 
 

C/ študijný odbor: ................................... (názov) študijný program: ............................. (názov) 

 

     , v ktorom má vybraný uchádzač pôsobiť 
 

Počet uchádzačov:  

 

* Započítavajú sa len uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá a boli pozvaní na výberové konanie 

** Podľa § 77 ods. 8 písm. b) zákona o vysokých školách sa zverejňujú údaje o uchádzačoch, ktorí na to 

udelili súhlas, v rozsahu: 

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

2.akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti, 

3.rok narodenia, 

4.údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní, 

5.údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti, 

6.údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní, 

7.údaje o publikačnej činnosti, 

8.ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu, 

9.počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu 

riadne skončili - (neuplatní sa pre výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa) 
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Príloha č. 9 
 

 

 

VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA 

na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca 

 

A) Termín výberového konania:    

 

 

B) Obsadzované miesto:   

 

 

C) Zoznam členov výberovej komisie:     1. 

2. 

3. 

 

D) Počet uchádzačov: 

 

 

E) Údaje o vybranom uchádzačovi:* 

 

 

F) Údaje o neúspešných uchádzačoch:* 

 

 

 

 

* Započítavajú sa len uchádzači, ktorí splnili požadované kritériá a boli pozvaní na výberové konanie 

 

 

 

 

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

             predseda výberovej komisie  
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Príloha č. 10 

S Ú H L A S SO SPRACÚVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko:   

Bydlisko:   

Dátum narodenia:  

(ďalej len „uchádzač/ka“) 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, 

pracovného miesta výskumného pracovníka, funkčného miesta profesora, funkčného miesta 

docenta, v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, so 

spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v žiadosti a jej prílohách do 

výberového konania a na účely tohto výberového konania. 

 

Dátum...................................................   Podpis*: ................................................................................... 

_________________________________________________________________________________ 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa, 

funkčného miesta profesora alebo funkčného miesta docenta v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 písm. a) a 

§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto 

udeľujem súhlas Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, so zverejnením mojich osobných 

údajov v rozsahu údajov špecifikovaných v § 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledujúcom rozsahu: 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné priezvisko, 

c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti, 

d) rok narodenia, 

e) údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní, 

f) údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti, 

g) údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní, 

h) údaje o publikačnej činnosti, 

i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu, 

j) počet školených doktorandov a z toho počet doktorandov s riadne skončených štúdiom.9. Počet 

doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí u nich ku dňu vyhotovenia životopisu 

riadne skončili.  (uplatní sa len pre výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora a obsadenie funkčného 

miesta docenta) 

 

Dátum....................................................         Podpis**: ......................................................................... 

 

So spracúvaním*** a zverejnením***  mojich údajov podľa vyššie uvedeného: 

Súhlasím***       Nesúhlasím*** 

* Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach 

** Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo výberových konaniach na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského 

učiteľa, funkčného miesta profesor a funkčného miesta docent. 

*** nehodiace sa preškrtnúť 
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Príloha č. 11 
                                                     

S Ú H L A S 

SO SPRACÚVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko:   

Bydlisko:   

Dátum narodenia:  

(ďalej len „uchádzač/ka“) 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca, v zmysle § 5 

písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov týmto udeľujem súhlas Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, so spracúvaním mojich 

osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v žiadosti a jej prílohách do výberového konania a na 

účely tohto výberového konania. 

 

Dátum...................................................   Podpis*: ................................................................................... 

_________________________________________________________________________________ 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca v súlade s § 5 

písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov týmto udeľujem súhlas Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, so zverejnením mojich 

osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: 

a) meno a priezvisko, 

b) rodné priezvisko, 

c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti, 

d) rok narodenia, 

 

Dátum....................................................         Podpis*: ......................................................................... 

 

So spracúvaním** a zverejnením** mojich údajov podľa vyššie uvedeného: 

Súhlasím**       Nesúhlasím** 

* Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach 

** nehodiace sa preškrtnúť 
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Príloha č. 12 

                                                      

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

A) Termín výberového konania:    

 

 

B) Obsadzované miesto:   

 

 

C) Členovia výberovej komisie:     1. 

 
predseda výberovej komisie 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

D) Pozvaní uchádzači 1. 

 

2.  

 

3. 

 

E) Zúčastnené osoby 1. 

 

2. 

 

3. 

 

 


