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INTERNÁ SMERNICA

FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest vedeckých pracovníkov

Označenie smernice: IS 3/2020
Platná od 03. 11. 2020

Článok I

(1) Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, Bratislava (ďalej len Riaditeľ FiÚ SAV) vydáva 
túto Internú smernicu o obsadzovaní miest vedeckých pracovníkov.

Článok II

(1) Pracovné miesto vedeckého pracovníka ústavu sa obsadzuje len na základe výsledku výberového 
konania vypísaného na obsadenie tohto pracovného miesta. 

(2) Výnimkou je pracovné miesto vytvorené v rámci projektu financovaného z mimorozpočtových 
zdrojov, s ktorým súvisí pracovný pomer v rozsahu nižšom ako polovica ustanoveného týždenného 
pracovného času. Takéto projektové pracovné miesta sa obsadzujú po dohode riaditeľa FiÚ SAV 
a vedúceho projektu.

(3) Výberové konanie sa vypisuje aj pri predlžovaní zmluvy vedeckého pracovníka a to na základe 
odporúčania Atestačnej komisie.

(4) Kvalifikačným predpokladom pre zaradenie do výberového konania na obsadenie miesta 
vedeckého pracovníka FiÚ SAV je dosiahnutý II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore 
filozofia alebo občianska náuka (výchova k občianstvu) a III. stupeň vysokoškolského vzdelania 
v odbore Filozofia. 

(5) Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné predpoklady uchádzača, ktoré sú potrebné 
alebo vhodné vzhľadom na povahu pracovných povinností. Výberové konanie sa uskutočňuje tak, 
aby sa rešpektovali princípy rovného a nediskriminačného prístupu k uchádzačom.

Článok III

(1) Výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka vyhlasuje riaditeľ FiÚ SAV na 
webovom sídle FiÚ SAV – http://www.klemens.sav.sk/, a na webovom sídle SAV – 
https://www.sav.sk/ najmenej tri týždne pred posledným dátumom na podanie žiadostí uchádzačov 
o účasť vo výberovom konaní. 

(2) Výberové konanie sa vyhlasuje v štátnom jazyku a v anglickom jazyku. 

https://www.sav.sk/


2

(3) Oznámenie musí obsahovať:
 názov a sídlo zamestnávateľa,
 špecifikáciu pracovného miesta, ktoré sa obsadzuje,
 nutné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných povinností spätých 

s obsadzovaným miestom (v nadväznosti na § 2 zákona č. 313/2001 Z. z.  Zákona 
o verejnej službe a prílohu č. 1 k tomuto zákonu),

 iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním, vrátane 
požiadaviek na odbornú profiláciu uchádzačov,

 zoznam požadovaných dokladov,
 dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Článok IV

(1) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia, ktorú na tento účel vymenuje riaditeľ FiÚ SAV.
(2) Riaditeľ vymenuje členov komisie pre výberové konanie po konzultácii s vedúcim oddelenia, 

ktorého sa výberové konanie týka. 
(3) Uchádzača, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady stanovené v Čl. 2 ods. 4, a ktorého žiadosť 

o účasť na výberovom konaní obsahuje všetky požadované náležitosti a doklady, výberová komisia 
pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

(4) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov stanoví poradie 
uchádzačov. Poradie uchádzačov je odporúčaním, ktoré riaditeľ FiÚ SAV zohľadňuje pri 
obsadzovaní pracovného miesta. Výberová komisia môže riaditeľovi odporučiť neprijať žiadneho 
uchádzača, ak pri výberovom konaní zhodnotí, že žiadny uchádzač nemá predpoklady na plnenie 
povinností spätých s obsadzovaným pracovným miestom.

(5) Riaditeľ FiÚ SAV písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania do desiatich dní od 
jeho skončenia.

Článok V

(1) Túto internú smernicu prerokovala Vedecká rada ústavu dňa 21. septembra 2020. 
(2) Túto internú smernicu schválila Rada riaditeľa ústavu dňa 26. októbra 2020.
(3) Táto interná smernicu nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle ústavu.

V Bratislave dňa 27. októbra 2020.

doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
Riaditeľ FiÚ SAV


