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Článok I. 
 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho, ktorý nadobudol platnosť dňa 02. 07. 
2013 a účinnosť dňa 17. 07. 2013, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. V čl. 1 ods.2 písm. c) znie: 
„miesta výskumných pracovníkov, ktorí sa zároveň zúčastňujú aj na vzdelávacej činnosti 
podľa § 80 zákona, ak sa uzatvára pracovný pomer na dlhšiu dobu ako na jeden rok,“ 

2. V článku 2 ods.2 sa slová „v zmysle“ sa nahradí slovom „podľa“ a vypúšťajú slová „o 
výkone práce vo verejnom záujme“. 

3. V článku 3 ods.3 znie: 
„Podľa § 12 ods. 1 písm. h) zákona všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov schvaľuje Vedecká rada UJS, ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov a 
docentov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty. Podľa § 12 ods. 1 písm. i) 
zákona konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov schvaľuje Vedecká rada 
UJS, ak ide o obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh 
vedeckej rady fakulty. Tieto kritériá a podmienky musia byť schválené pred vypísaním 
výberového konania.“ 

4. V článku 3 vypúšťa sa ods. 6. Doterajší ods. 7 sa označuje ako ods. 6.  

5. V článku 4 ods. 1 vypúšťa sa posledná veta a doplní sa vetami: „Ak je vyhlasovateľom 
rektor, jedného člena výberovej komisie navrhuje predseda akademického senátu 
univerzity. Ak je vyhlasovateľom dekan fakulty, jedného člena výberovej komisie navrhuje 
predseda akademického senátu príslušnej fakulty.“ 

6. V článku 4 ods. 2 znie: 
„Stálym členom komisie je vedúci, alebo ním delegovaný zástupca Personálneho 
oddelenia UJS, ktorý plní funkciu tajomníka komisie a zabezpečuje administratívne práce 
spojené s výberovým konaním, bez hlasovacieho práva“  

7. V článku 5 vypúšťa sa ods. 11. 

Ďalšie časti Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov UJS zostávajú nezmenené.  

Článok II.  

1. Tento Dodatok č. 1 k Zásadám výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity J. Selyeho (ďalej len 
„Dodatok č. 1“) schválil Akademický senátu UJS dňa 06. 03. 2017. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom 07. 03. 2017 a účinnosť dňom 22. 03. 2017. 

 

  

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.  

rektor UJS 

RNDr. Peter Csiba, PhD. 

predseda Akademického senátu UJS 

 


