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Č.j.: KOR/7676/2017       Vybavuje: Janovčíková,041/5132518                        Žilina 14.11.2017 

 

VEC: Vyhlásenie výberového konania  

     Dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom NR SR č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa Smernice č. 158 Zásady výberového konania  na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 
a funkcií vedúcich zamestnancov na Žilinskej univerzite v Žiline výberové konanie na obsadenie dvoch 
pracovných miest na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline na:   

 

Katedre obrábania a výrobnej techniky  

1 pracovné miesto výskumného pracovníka  

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  

 vysokoškolské vzdelanie v odbore Strojárske technológie,  

 vedecký titul PhD. v danom alebo príbuznom študijnom odbore,  

 relevantné skúsenosti s experimentálnou zručnosťou,  

 vynikajúca znalosť legislatívy projektových činností a ich aplikácia v praxi,  

 preukázateľná schopnosť písať výskumné a akademické publikácie,  

 preukázateľný záujem presadzovať inovatívne poznatky v oblasti Strojárskych technológií na 
základe výskumu, 

 aktívna znalosť cudzieho jazyka, 

 ovládanie práce s PC a minimálne jedného softvéru v systéme CAD/CAM a i., 

 skúsenosť s výskumom využívajúcim kvantitatívne indikátory (žiaduca),  

 morálna a občianska bezúhonnosť. 
 

Výskumno-servisnom centre 

1 pracovné miesto výskumného pracovníka  

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  

 vysokoškolské vzdelanie v odbore Strojárske technológie,  

 vedecký titul PhD. v danom alebo príbuznom študijnom odbore,  

 relevantné skúsenosti s experimentálnou zručnosťou,  

 vynikajúca znalosť legislatívy projektových činností a ich aplikácia v praxi,  

 preukázateľná schopnosť písať výskumné a akademické publikácie,  

 preukázateľný záujem presadzovať inovatívne poznatky v oblasti Strojárskych technológií na 
základe výskumu, 

 aktívna znalosť cudzieho jazyka, 

 ovládanie práce s PC a minimálne jedného softvéru v systéme CAD/CAM a i., 

 skúsenosť s výskumom využívajúcim kvantitatívne indikátory (žiaduca),  

 morálna a občianska bezúhonnosť. 
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Požadované doklady:  

 prihláška do výberového konania,  

 štruktúrovaný profesijný životopis,  

 fotokópie dokladov o vzdelaní,  

 prehľad vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti za uplynulých 5 rokov,  

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch.  
 

Predpokladaný dátum nástupu: 16.1.2018 na dobu určitú  

Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať preukázanie 
bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace.  
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 24.11.2017 

na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 
 
        prof. Dr. Ing. Milan Sága   
                        dekan  


