
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA 

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  

na Ústav manažmentu STU, Vazovova 5 812 43 Bratislava 

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V BRATISLAVE, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie 2022-2027 

 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, v súlade s § 77 

ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v zmysle noviel, vypisuje výberové konanie na funkčné miesto: odborný asistent, pre študijný 

odbor: Ekonómia a manažment 
 

1. Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta, 

 akademický titul ,,doktor“  PhD, 

 minimálne 8 rokov odbornej právnickej praxe, 

 znalosti v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, 

 odbornosť v predmetoch základy práva, právne a finančné vzťahy v oblasti nehnuteľností 

(komerčné financovanie nehnuteľností, katastrálny zákon, zákon a vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov), 

 publikačná činnosť v slovenskom a cudzom jazyku (články, účasť na medzinárodných 

konferenciách). 

 

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria: 

 aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v predmetnej oblasti, 

 komunikatívnosť a vynikajúce prezentačné schopnosť, 

 aktívna znalosť svetového jazyka vítaná. 

 

3. Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť, 

 štruktúrovaný životopis, 

 kópia dokladu o VŠ vzdelaní, 

 kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD, 

 zoznam a doklady o pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti uchádzača, 

 anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru, 

 čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti.  

 

4. Termín nástupu: 

 01.07.2022  

 

5. Platové podmienky: 

Tarifný plat bude určený v súlade so Zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

6. Podmienky podania žiadosti: 
písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave,  Vazovova č. 5, 812 43 Bratislava, najneskôr 21 kalendárnych dní od 

uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „Výberové konanie“. 

 
 
Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov. STU v 
Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade 
so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  


