
 
 

 

 

 

 

 

Vnútorné predpisy 
Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, 

v. v. i. 
 
 
 
 
 
 

Vnútorný predpis č. 02/2022 
 
 
 
 
 

PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA FUNKCIU 

VEDÚCEHO ODBORNÉHO ODDELENIA 

ÚSTAVU ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, v. v. i. 



Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Miesta vedúcich oddelení Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (ďalej 

ako „ÚACH SAV, v. v. i.“ alebo „ústav“) sa obsadzujú na základe výberového konania v zmysle 
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 
 

Článok II. 
Výberové konanie 

 
(1) Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odborného1 oddelenia ÚACH SAV, v. v. i. 

vyhlasuje na základe rozhodnutia rady riaditeľa riaditeľ ústavu zverejnením na nástenke 
ústavu, webovej stránke ústavu a na pracovnom portáli, najmenej tri týždne pred jeho 
začatím. 

 

(2) Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje: 
a) názov a sídlo ústavu, 
b) špecifikáciu funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním, 
c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie 

funkcie. Minimálnymi kvalifikačnými predpokladmi sú vedecká hodnosť PhD. (CSc.) 
alebo ich ekvivalent a dĺžka odbornej praxe minimálne 5 rokov v oblasti 
zodpovedajúcej činnostiam na jednotlivých odborných oddeleniach. Podmienkou je 
aj priznaný kvalifikačný stupeň IIa. V prípade interného uchádzača sa vyžaduje, aby 
bol jeho pracovný pomer na ústave v rozsahu najmenej polovice ustanoveného 
pracovného času, 

d) zoznam požadovaných dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť: 
i. životopis vo formáte Europass, 

ii. doklady o vzdelaní (nepredkladajú zamestnanci ÚACH SAV, v. v. i.), 
iii. doklady o odbornej praxi (nepredkladajú zamestnanci ÚACH 

SAV, v. v. i.), 
iv. písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia oddelenia ústavu, 
v. čestné prehlásenie o bezúhonnosti (nepredkladajú zamestnanci ÚACH SAV, v. 

v. i.). 
e) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní. 

 
 
 
 

1 ide o odborné oddelenia, ktorých činnosť je spojená s výskumom a realizáciou vysoko špecifických činností v 
nadväznosti na odborné zameranie konkrétneho oddelenia 



(3) Riaditeľ ústavu, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej 
členov. Výberová komisia pre obsadzovanie miest vedúcich oddelení ÚACH SAV, v. v. i. má 3 
členov. Predsedom komisie je riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. Členmi komisie sú zástupca 
odborovej organizácie ústavu a zástupca oddelenia (len vtedy, ak nie sú kandidátmi). 
Predseda vedeckej rady určí zamestnancov, ktorí zorganizujú hlasovanie na výber člena 
komisie (zástupcu oddelenia) na svojich oddeleniach. Hlasovanie o zástupcovi oddelenia je 
potrebné uskutočniť minimálne 7 pracovných dní pred konaním výberového konania. 
Hlasujú len zamestnanci ústavu príslušného oddelenia. Zástupca je zvolený ak získa vo svoj 
prospech nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov oddelenia. 

 
(4) Výberová komisia: 

a) najneskôr do troch dní od ukončenia termínu podania prihlášok posúdi predložené 
doklady všetkých uchádzačov a vyradí z pokračovania tých uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú výberové podmienky, 

b) uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky pozve na výberové konanie najmenej sedem 
dní pred jeho začatím, s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. 
Výberové konanie sa uskutočňuje pohovorom, 

c)  výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí 
poradie uchádzačov, pričom urobí zápis o priebehu a výsledku výberového konania, 
ktorý podpíšu všetci členovia, ktorí sa zúčastnili rokovania komisie. V zápise komisia 
zverejní výsledok výberového konania a splnenia predpokladov, kritérií a požiadaviek 
jednotlivými uchádzačmi. Poradie uchádzačov je pri obsadzovaní funkcie záväzné. 

 

(5) Do troch dní odo dňa hlasovania o poradí uchádzačov predloží predseda výberovej komisie 
zápis, príslušnú dokumentáciu a doklady riaditeľovi ústavu a do 10 dní po prerokovaní v rade 
riaditeľa ústavu písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania. 

 

(6) Výberová komisia navrhuje uchádzača na miesto vedúceho oddelenia spravidla na funkčné 
obdobie riaditeľa ústavu. 

 
 

Článok III. 
Menovanie vedúcich oddelení 

 

(1) Riaditeľ ústavu na základe výsledkov výberového konania rozhodne o vymenovaní nového 
vedúceho oddelenia. V prípade mimoústavných uchádzačov sa vedúci oddelenia musí stať 
interným zamestnancom ústavu so 100 % úväzkom na ústave. V prípade spoločného 
pracoviska VILA sa úväzok riadi zmluvou o jeho zriadení uzatvorenej dňa 21.03.2001 v znení 
jej platných dodatkov. 

 

(2) Ak výberová komisia nevyberie uchádzača, alebo riaditeľ žiadny návrh neschváli, pretože 
žiaden uchádzač nevyhovuje, vyhlási sa nové výberové konanie. 



(3) Voľné miesto vedúceho oddelenia možno na návrh riaditeľa ústavu obsadiť bez výberového 
konania len do vymenovania vedúceho oddelenia po úspešnom vykonaní výberového 
konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tieto pravidlá výberového konania schválila rada riaditeľa dňa 28.03.2022. 
 
(2) Zrušujú sa pravidlá výberového konania účinné do dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia 

účinnosti týchto pravidiel výberového konania. 
 
(3) Tieto pravidlá výberového konania nadobúdajú účinnosť deň po ich zverejnení na webovom 

sídle ústavu, t. j. dňa 30.03.2022. 
 
 
 

V Bratislave dňa 29.03.2022 
 
 

........................................................ 
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. 

riaditeľ ÚACH SAV, v. v. i. 


