
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 2021-2026 

 

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  - docent -, pre študijný 

odbor: Priestorové plánovanie 
 

1. Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie 

 vedecko-pedagogický titul „docent“, v študijnom odbore Priestorové plánovanie, resp. 

príbuznom odbore alebo naplnenie platných kvalifikačných predpokladov pre 

menovanie docenta v študijnom odbore Priestorové plánovanie 

 akademický titul „doktor“ PhD.  

 pedagogická prax minimálne 5 rokov na funkčnom mieste docenta alebo odborného 

asistenta v študijnom odbore Priestorové plánovanie so zameraním na ekonomické a 

environmentálne aspekty priestorového rozvoja   

 skúsenosti z vedenia medzinárodných vedecko-výskumných  projektov   

 publikačná činnosť v slovenskom a v cudzom jazyku indexovaná vo svetových 

vedeckých databázach WoS, SCOPUS spĺňajúca kvalifikačné predpoklady pre 

menovanie docenta 

 

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria: 

 aktívna projektová činnosť pre prax v predmetnej oblasti 

 aktívna znalosť svetového jazyka osvedčená publikačnou činnosťou. 

 

3. Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť 

 štruktúrovaný životopis 

 kópia dokladu o VŠ vzdelaní 

 kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD. 

 doklad o menovaní za docenta alebo o požadovanej praxi  

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

splnenie kvalifikačných predpokladov 

 anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru 

 čestné vyhlásenie uchádzača o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosť  

 

4. Termín nástupu: 

 01.11.2021 

 
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.  


