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Zásady výbeľovéhokonania
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,pracovných miest ýskumných
pľacovníkov, umeleckých pľacovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich

zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Clánok 1
Obsadzovanĺe miest výbeľovým konaním

1.

Zźsađyvýberového konania na obsadzovanie pľacovných miest vysokoškolských
učiteľov,výskumných a umeleckých pracovníkov a funkcií pľofesoľov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďatej len ,,VŠMU";
vychádzajű z ustanovení zákona č. 13 1 12002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znenijeho noviel (ďalej len
azákonač,. 552l2003 Z. z. o výkone
',zákon")

pľáce vo veľejnom záujme ( ďalej len zákon o výkone práce )

2.

Tieto zásady sa vzťahujúna obsadzovanie pľacovných miest vysokoškolských

učitel'ov, výskumných a umeleckých pracovníkov a funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov VŠMU' pokiaľ VŠMUprijíma týchto zamestnancov do pľacovného
pomem.

3.

Výberovým konaním sa obsadzujú všetky pľacovné miesta vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov a funkcie profesoľov a docentov a funkcie vedúcich
zamestnancov VSMU s výnimkou host'ujúcich profesoľov ($ 77 a $ 79 zákona).

4'-

Výbeľovým konaním sa môžu obsadzovať aj iné pľacovné miesta zamestnancov
VŠMUalebo fakúlt pokiaľ tak stanoví ľektor vŠvualebo dekan pľíslušnejfakulty.

5. Bez výbeľovéhokonania na miesto vysokoškolského učiteľamöže rektor alebo dekan
najviac na jeden rok pľijat' zamestnanca do pracovného pomeru na kľatšíako je ustanovený
týždenný pracovný čas alebo uzatvoľiť dohody o pľácach vykonaných mimo pľacovného
pomeru ($ 77 ođs'8 zákona )'
Čhnok 2

Vyhlasovatel' výbeľovéhokonania
Vyhlasovateľom výberového konania pre obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, qýskumných a umeleckých pľacovníkov a funkcií pľofesoľov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov v pôsobnosti vŠvuje:
1.

a)

rektoľ - pľe obsadenie pľacovných miest vysokoškolských učiteľov,výskumných
a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov aj funkcií vedúcich
zamestnancov s celoškolskou pôsobnosťou ($ la ods. 1 zákona)

b)

dekan

-

pľe obsadenie pľacovných miest vysokoškolských učiteľov,výskumných a
aj funkcií vedúcich

umeleckých pracovníkov, funkcií pľofesorov a docentov
zamestnancov zaradených na fakulte ($ 32 ods. I zákona)
.

2. Podmienky výbeľovéhokonania, ktoré stanoví vyhlasovateľ musia

bý'pre všetkých

2

uchádzačov rovnaké a nediskĺiminujúce. Do výberového konania budú zarudenílen
uchádzači, ktoľísplnia stanovené podmienky.

čHnoľ3

Výberové konanie pľe obsadzovanĺe pľacovných miest vysokoškolsĘch
učitel'ov, výskumných a umeleckých pracovníkov a funkcií profesorov a docentov
Výbeľovékonanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zárovęřlvýberovým
konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učitel'a ($77 ods.l zákona).
1.

2. Vyhlasovateľ vymenuje výbeľovúkomisiu a jej predsedu.

Komisia má najmenej päť
členov. Členom komisie na miesto podľiadené rektoľovi (dekanovi) je prorektoľ(pródekan),
člen Akademického senátu VŠMu(Akademickéhosenátu fakulty), vedúci prísluśného
pľacoviska , významný odbomík z odboru' ktoý nepôsobí na VŠMU(alebo jej súčasti),
ďalší akademickí pracovníci vŠuualebo iných umeleckých škôl.

3. Predseda komisie mőže prizvať ďalších odborníkov, ai z iných odboľov na posúdenie
schopnosti ucháđzaćov.Títo odboľníci nie sú členmi komisie a majú hlas poľadný'
4. Vyhlasovateľ uľčípodmienky výbeľového konania amöže, najmä pri kĺeatívnych
odboroch, zarađiťako súčasťpodmienok aj ukážky z umeleckej tvorby, Živý umelecký
výkon alebo modelové pedagogické vystúpenie a podobne podl'a povahy odboru.

5. Vypísanie výberového konania vŠIrłuzveľejňuje na webovom sídle určenom
ministerstvom' na webovom sídle školy a na svojej úľadnej výveske alebo úľadnej
výveske fakulty, ak ide o pracovné miesto alebo funkciu zaľađenúna fakulte, najmenej

3

týždne pľed j eho zaěatim'

6' Vyhlásenie výbeľovéhokonania obsahuje:
al názov a adresu školy (fakulty),

bl

označęnie voľnéhopracovného miesta'

c/ kvalifikačné pľedpoklady a osobitné kvaliťrkačnépľedpoklady,

ď

lehotu pre podanie pľihlášky s presným dátumom uzavretiavýberového konania,
e/ miesto pľe podanie pľihlášky,
fl zoznam požadovaných dokladov (vzdelanie, prax, životopis)'
gl požiadavky výberového konania (pľedloŽenie vedeckých alebo umeleckých pľác,
umelecký výkon a pod' podľa povahy pracovného miesta)

7. Výbeľová komisia posúdi podané prihlášky do
podanie prihlášok do výbeľového konania.

15 kalendárnych dní odo dňa termínu na

8'

Prihlášky, ktoľébudú doručenépo teľmíne na podanie pľihlášok nebudú zaradené do
výbeľového konania.

9. IJchádzača, ktoľý spĺĺastanovené pľedpoklady, výbeľová komisia pozve

na osobný
pohovor najmenej sedem dní pred jeho termínom konania a to písomnou foľmou.

10. Výbeľová

komisia hodnotí uchádzačov na zák|ade materiálov v pľihláškach a na zák|ade

osobného pohovoľu.

1 l. o výsledku výberového konania vypracuje výberová komisie zápis o výbeľovom konaní,
ktoľý podpíšepľedseda a všetci členovia komisie. Zápis obsahuje poľadie uchádzačov, ktorí

J

výberovému konaniu vyhoveli azoznam uchádzačov, ktorí nevyhoveli. Zápis odovzdá
predseda komisie vyhlasovateľovi výberového konania.

t2. o prijatí resp.

nepľij atí uchádzača ľozhoduje vyhlasovateľ výbeľového konania, ktorý do
14 kalendámych dní od pľedloženia zźryisu o výberovom konaní, písomne oboznámi všetkých
uchádzačov s výsledkom výbeľového konania avráti im matęriály predložené v pľihláškach
na výbeľové konanie.

13. V pľípade,že sa do výberového konania nepľihlási Žiadny ucháďzač, alebo žiadny
výbeľovému konaniu nevyhovie a funkcia sa neobsadí, möže, rektor/dekan so súhlasom
Akademického senátu VŠMU poveriť vybľanéhoučiteľavŠvuzastupovaním tejto funkcie
najviac na 6

mesiacov'

ČHnok 4

Výbeľové konanie pľe obsadzovanie funkcií
vedúcich zamestnancov VSMU a fakúlt

1. Výbeľovým konaním sa obsadzujú všetky funkcie (miesta) vedúcich zamestnancov
vŠuu afakúlt ($ 14 ods. 1 a $ 32 ods. 1 zttkonaa $ 5 zákonač,. 552o výkone práce)

.

Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca sa overujú schopnosti
a odborné znalosti ucháđzača,ktoľésú potľebnéalebo vhodné vzhľadom na povahu
povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca.
Výbeľovékonanie sa uskutočňuje bez ohľadu na pohlavie' rasu' farbu pleti, vieru,
náboŽenstvo, politické či iné zmýšľanie uchádzačov, ich náľodný alebo sociálny
pôvod, príslušnosťk národnosti alebo k etnickej skupine.

2.

Výbeľovékonanie vyhlasuje vyhlasovateľ v niektoľom zo všeobecne prístupných
prostriedkoch masovej komunikácie ( inteľnet, televízia. rozhlas, tlač ) a na webovom sídle
školy najmenej tri týždne pred jeho začatíms uvedením údajov o mieste vedúceho
zamestnanca, ktorými sri:
a) názov zamestnáv ateľ a yr átane obce sídla zamestnźx ateľ a,
b) funkcia, ktoľá sa obsadzuje výbeľovým konaním,
c) kvalifikačnépľedpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonanie funkcie
d) iné kľitériáapoŽíađavkyna uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním,
e) význam pľedpokladov, kľitériía požiadaviek pľi výberovom konaní
pri rozhodovaní o víťazovi výbeľového konania,
f) zoznam požadov aých dokladov,
g) đátuma miesto podania žiadosti o účasťna výbeľovom konaní.

3.

Výbeľovékonanie uskutočňuje výbeľová komisia, ktoľúzriaďuje vyhlasovateľ.
Výbeľová komisia má päťčlenov, z toho najmenej jedného ělena zvoleného
zamestnancami zamestnávateľa, ktoľéhodeleguje pľedseda Základnej organizácie
odborového zväzu pľacovníkov školstva a vedy pri VŠMU.Ak člen výbeľovej komisie je
pľedpojatý, oznźtmi túto skutočnosť ostatným členom komisie.

4. IJchádzača, ktorý spĺňapredpoklady ustanovené v$ 5 ods' 3 písm. a) ažf ) zákona
o výkone práce, výberová komisia pozvę na výbeľovékonanie najmenej sedem dní pred
jeho začatíms uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

5. Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania anazźlklade výsledkov určí
4

poľadie uchádzačov azverejni výsledok výbeľového konaniatak' aby bolo prístupné
každémuuchádzačovi. Poradie uchádzačov je závázné pri obsadení funkcie;
zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzaěom podľa poradia.

6'

Výberová komisia písomne oznttmi uchádzačom výsledok výberového konania do
desiatich dní od jeho skončenia.

čHnok 5

Spoločnéustanovenĺa

1.

Výbeľová komisia ľozhoduje tajným hlasovaním, pľi rovnosti hlasov ľozhoduje

predseda.

2.

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na záklađevýsledkov uľčí
poľadie uchádzačov' Poradie uchádzačov je zánäzné pľi obsadení funkcie.

3.

Ucháđzač,,ktorý sa v určený deň bez ospľavedlnenia a zdôvodnenia nedostaví na
osobný pohovoľ j e vylúčenýz výberov ého konania.

4.

Ak sa

ucháđzač,zo závažných dôvodov nemôže dostaviť na osobný pohovor, ktoľý je
súčasťouvýbeľovéhokonania, oznámi túto skutočnosť pred začiatkom konania osobného
pohovoru, písomne pľedsedovi výbeľovej komisie. Závažnosť dôvodu nedostavenia sa na

osobný pohovor posúdi qýberová komisia.

5. Ak sa do výberového konania nepľihlási žiađenuchádzačalebo ak Žiadenuchádzač
nesplní stanovené podmienky apožiadavky, výbeľovékonanie sa opakuje.

6. Ak výberová komisia nazák|ade výbeľového konania nevybeľie uchádzač,ana
obsadzované miesto, pretože žiadeĺuchádzač, nevyhovuje, vyhlasovateľ vyhlási nové
výberové konanie

Clánok 6
Záryerećné ustanovenie

1.

Tieto Zásady boli podl'a $ 9 ods.l písm. b) vysokoškolského zákona schválené

Akademickým senátom vŠľłu
ďňa ]. marca 2OI4'
Tieto Zásady nadobridajú platnosť dňom schválenia Akademickým senátom
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosťdňa I. apríla2014

2.

vŠuu.

V Bľatislave dňa 7. marca2074

pľof. Daniel
predseda Akademického

MU

doc. Milan Rašla
rektor Vysokej školy múzických umení
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