
  

                                                                             

V ý b e r o v é     k o n a n i e 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Stavebná fakulta  STU (ďalej 
len SvF  STU) zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 11,  810 05  Bratislava v súlade § 32 zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na 
obsadenie miesta : 

- vedúca/vedúci katedry Matematiky a deskriptívnej geometrie SvF STU  
(číslo VK : 7669/2021), 

- vedúca/vedúci katedry Kovových a drevených konštrukcií SvF STU 
(číslo VK : 7670/2021),   

- vedúca/vedúci katedry Materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU 
(číslo VK: 7671/2021).  

Kvalifikačné predpoklady:  

 ukončené vysokoškolské vzdelanie III. Stupňa 
alebo 

 vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent (alebo ekvivalent titulu v zahraničí) v odbore, 
ktorého rozvoj zabezpečuje daná katedra  – výhodou. 

Ďalšie predpoklady:  

 všeobecná prax minimálne 10 rokov vo vysokoškolskej inštitúcii, z toho 3 roky pedagogická 

prax (alebo prax výskumného pracovníka s podielom činnosti aj v oblasti pedagogiky) 

  prax v riadení tímov  výhodou    

 znalosť aspoň jedného svetového jazyka (stupeň B1 alebo B2) 

 zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné 

myslenie uchádzača.  

Termín nástupu: najneskôr  od 1. 7. 2021     

Funkčné obdobie víťazného uchádzača z vyhodnotenia výberového konania podľa poradia je dĺžke 4 
roky.  

Forma výberového konania: ústny pohovor (online je  možnosťou podľa vývoja epidemiologickej 
situácie). Každé výberové konanie sa vyhodnocuje samostatne.  

Žiadosť uchádzača o zaradenie do tohto výberového konania musí obsahovať aj tieto prílohy: 

 Profesijný životopis – Europass (vzor napr. https://europa.eu/europass/sk/create-europass-
cv) 

 overené doklady o dosiahnutom požadovanom vzdelaní 

 potvrdenie o  praxi ,  

 originál čestného vyhlásenia o spôsobilosti uchádzača na právne úkony a originál čestného 
vyhlásenia o bezúhonnosti uchádzača,  

 bibliografiu vlastných prác a zoznam ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, 

 koncepciu riadenia rozvoja katedry v rozsahu max. 2 A4, 



 uchádzačom podpísané vyhlásenie – informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov 
v nasledovnom znení: 
 
Uchádzač zaslaním prihlášky do  tohto výberového  konania berie na vedomie, že v zmysle 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
len „Nariadenie GDPR“)  je poskytnutie osobných údajov účastníka výberového konania  a 
následné spracovanie osobných údajov účastníka prevádzkovateľom  Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, IČO: 00397687   vykonávané na právnom základe čl. 6 ods. 1. 
písmeno b) Nariadenia GDPR. 
Uchádzač tohto výberového konania zároveň vyhlasuje  týmto písomným vyhlásením,   že 
mu boli dostupné informácie prevádzkovateľa  Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
IČO: 00397687  o  spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom 
právnymi predpismi  upravujúcimi oblasť  ochrany  osobných údajov v podmienkach STU 
a to na https://www.stuba.sk/12121 a prehlásenie prevádzkovateľa, že pri spracúvaní 
jeho  osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu. 
Uchádzač, svojim podpisom potvrdzuje,  že v prípade uvedenia osobných údajov tretej 
osoby  zabezpečil tejto osobe poskytnutie informácií o podmienkach spracúvania osobných 

údajov na SvF STU a že bol oprávnený poskytnúť SvF STU osobné údaje tejto osoby. 

 
  Meno, priezvisko, titul uchádzača:...................................................   

                           Podpis uchádzača:  .................................................... 
                            Dátum :                   ..................................................... 

  

 

Ponúkaný minimálny plat (tarifný):  1359,50 €.  

Skutočne priznaný funkčný plat bude výsledkom skutočného plnenia podmienok .  Súčasťou funkčného 
platu bude aj  riadiaci  príplatok pre víťazného uchádzača výberového konania .  

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte   najneskôr do 4. 6. 
2021   do podateľne na adresu: SvF  STU v Bratislave,  Radlinského 11,  810 05 Bratislava v zalepenej 
obálke označenej „Výberové konanie vedúca/vedúci katedry“ č. 7669//7670//7671/2021. 

 Označiť číslom VK podľa zverejnenia, na ktoré reflektuje svojou žiadosťou o účasť vo výberovom 
konaní uchádzač.  

U interných zamestnancov sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie o praxi.  

Neúspešným uchádzačom tohto výberového konania budú materiály po vyhodnotení výberového 
konania vrátené.  

 

 

Bratislava, 13. 5. 2021                                                    prof.  Ing. Stanislav UNČÍK, PhD. v.r. 

                    d e k a n 

https://www.stuba.sk/12121

