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V súlade s § 48 ods.1, písm. c) zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Organizačného poriadku Vysokej školy Medzinárodného podnikania  ISM  Slovakia   v Prešove 

(ďalej len VŠMP ISM) v  y  d  á  v  a  m   s m e r n i c u „Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, profesorov a docentov na VŠMP ISM“ 

(ďalej len smernica), ktorá  je záväzná  pre   všetkých zamestnancov VŠMP ISM aplikujúcich výberové 

konania. 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov, profesorov a docentov Vysokej školy 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „zásady“) stanovujú 

postup pri výberovom konaní na obsadzovanie: 

a) pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

b) výskumných pracovníkov, 

c) funkcií profesorov a docentov, 

na VŠMP ISM (ďalej len „vysoká škola“). 

2. Všeobecné zásady výberového konania upravuje § 77 Zákona č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

3. Výberovým konaním na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov, profesorov a docentov sa overujú schopnosti a odborné 

znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, 

ktoré má vykonávať na uvedenom pracovnom mieste alebo funkcii. 

4. Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je zároveň 

výberovým konaním na obsadzovanie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa. 

5.  Podmienkou prihlásenia sa na obsadenie funkcie profesora a funkcie docenta je 

splnenie kritérií schválených vedeckou radou vysokej školy.  

6. Vyhlasovateľom výberového konania (ďalej len „vyhlasovateľ“) je predseda správnej 

rady vysokej školy. 

Čl. 2 

Vypísanie výberového konania 

1. Vypísanie výberového konania na obsadenie pracovných miest a funkcií podľa čl. 1 

ods.1 musí byť zverejnené najmenej tri týždne pred jeho začatím na úradnej výveske 

vysokej          školy a na Webovom sídle určenom ministerstvom.  

2. Vypísanie výberového konania musí obsahovať najmä:  

a) plný názov a sídlo vysokej školy,  
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b) označenie pracovného miesta alebo funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,  

c) kvalifikačné predpoklady pre obsadenie pracovného miesta alebo funkcie,  

d) iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním,  

e) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní,  

f) zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie.  

Čl. 3 

Výberová komisia 

1. Na vykonanie výberového konania vymenuje vyhlasovateľ výberovú komisiu zo 

zamestnancov vysokej školy a podľa zváženia i ďalších odborníkov z praxe, resp. 

z príbuzných škôl v Slovenskej republike alebo ústavov Slovenskej akadémie vied 

s odbornosťou a kvalifikáciou podľa povahy obsadzovaného miesta. 

2. Výberová komisia má najmenej piatich členov. Vyhlasovateľ vymenuje z členov 

výberovej komisie predsedu výberovej komisie. 

3. Ak je člen komisie predpojatý, oznámi túto skutočnosť ostatným členom komisie. 

4. Výberová komisia zhodnotí predpoklady uchádzačov vo vzťahu k požiadavkám   

     vypísaného výberového konania. Poradie uchádzačov stanovuje výberová komisia  

     tajným hlasovaním.  

5. Poradie uchádzačov nie je pre vyhlasovateľa výberového konania záväzné. 

 

Čl. 4 

Priebeh výberového konania 

1. Výberové konanie sa uskutoční, ak sú prítomní najmenej traja členovia výberovej 

komisie.  

2. Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky výberového konania, výberová komisia pozve na 

výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberové konanie sa 

uskutočňuje  osobným pohovorom.  

3. O zostavení poradia uchádzačov rozhoduje výberová komisia na základe hlasovania. 

4. Pre hodnotenie uchádzača v rámci výberového konania po absolvovaní osobného 

pohovoru   použijú členovia komisie hlasovaciu škálu od 1 do 5 bodov:  

a) 5 bodov – prijať uchádzača jednoznačne,  

      b) 1 bod – neodporúča sa prijať uchádzač.  

5. Členovia komisie hlasujú tajne. Hodnotenie sa vykoná bezprostredne po osobnom   

           pohovore. 
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6. Do poradia uchádzačov zaradí výberová komisia iba tých uchádzačov, ktorí získali 

viac ako  polovicu možných bodov.  

7. V prípade, že žiadny z uchádzačov vo výberovom konaní nebude úspešný, výberová   

             komisia poradie uchádzačov nezostavuje. 

8. O výsledkoch a priebehu výberového konania komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú 

podpíšu  všetci jej prítomní členovia. Zápisnica má obsahovať:  

a) dátum zasadnutia,  

b) zloženie členov komisie,  

c) mená prihlásených uchádzačov do výberového konania,  

d) zhodnotenie výsledkov výberového konania s určením poradia.  

9.  Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o názoroch a hodnoteniach  

             jednotlivých členov komisie. 

10. Výsledok výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom písomne 

najneskôr  do desiatich dní od jeho skončenia. Skončením výberového konania sa 

rozumie deň  podpísania zápisnice členmi výberovej komisie.  

11. Vyhlasovateľ vyhlási nové výberové konanie ak, výberová komisia na základe           

             výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto alebo funkciu,   

             pretože  žiaden uchádzač nevyhovuje.  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto zásady schválila Správna rada Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM 

Slovakia v Prešove dňa 23.05.2016. 

2. Akademický senát VŠMP ISM zásady prerokoval dňa 03.06.2016. 

3. Tieto zásady nadobúdajú právoplatnosť dňa 03.06.2016. 

4. Dňom 03.06.2016 sa ruší platnosť Zásad výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcií 

profesorov a docentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove zo dňa 06.03.2008. 

 

Ing. Iveta Sedláková          Ing. Jozef Polačko 

     Predseda Akademického senátu      Predseda Správnej rady 

     VŠMP ISM Slovakia v Prešove          VŠMP ISM Slovakia v Prešove 

 

    Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

              rektor 

       VŠMP ISM Slovakia v Prešove 


