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VEC: Výberové konanie 

 

Dekan Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom 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 Fakulte riadenia a informatiky na 

obsadenie: 

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-  vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, 

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

- požadované náležitosti, kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri 

-   medzinárodné uznanie, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

-  bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu: 1.1.2018 

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru manažérskych teórií 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-   ukončené VŠ vzdelanie ekonomického, manažérskeho, prípadne príbuzného odboru, 

-   ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 3.3.15 manažment alebo príbuznom 

študijnom odbore, 

-   znalosť práce s PC (Word, Excel, PPT, Internet...), 

-   skúsenosti  s riešením a získavaním projektov, 

-   relevantná publikačná činnosť, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka,  

-   bezúhonnosť. 

Termín nástupu: 15.1.2018 

 

 

 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri


 
 

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: +421 41 513 4051  www.fri.uniza.sk 
IČO: 00397563 IČ DPH: SK 2020677824 DIČ: 2020677824  

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-  vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika, 

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

- požadované náležitosti, kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri 

-   účasť na výskumných projektoch, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

-  bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu: 1.2.2018 

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 3.3.15 manažment 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-   ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 3.3.15 manažment alebo príbuznom 

študijnom odbore, 

-   vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 3.3.15 manažment, 

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

- požadované náležitosti, kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri 

-   skúsenosti  s riešením a získavaním projektov, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

-  bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu: 1.3.2018 

 

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 3.3.15 manažment 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-   ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 3.3.15 manažment alebo príbuznom 

študijnom odbore, 

-   vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v študijnom odbore 3.3.15 manažment, 

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

- požadované náležitosti, kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri 

-   skúsenosti  s riešením a získavaním projektov, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

-  bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu: 1.3.2018 
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1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 3.3.15 manažment 

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

-   ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 3.3.15 manažment alebo príbuznom 

študijnom odbore, 

-   vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.3.15 manažment, 

- pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

- požadované náležitosti, kritéria a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkčných miest profesorov  

a docentov sú uvedené v predpise všeobecné kritériá obsadzovania profesorov a docentov na: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/predpisy-fri 

-   skúsenosti  s riešením a získavaním projektov, 

-   aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

-  bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu: 1.3.2018 

 

Požadované doklady: 

 prihláška do výberového konania 

 štruktúrovaný profesijný životopis  

 fotokópie dokladov o vzdelaní 

 prehľad pedagogickej, publikačnej a vedecko–výskumnej činnosti za uplynulých 5 rokov 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch 

 

 

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 15. 11.2017 na 

adresu:  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.  

 

 

 

 doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 

                                                                                                           dekan  
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