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Vec:  Vyhlásenie výberového konania  

               

Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 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 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: 

 
Katedru spojov:  

 funkčné miesto docenta v odbore 8.2.2 Poštové služby 
Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  
- habilitácia v príslušnom odbore, 
- pedagogická a odborná prax, 
- vedecko-výskumná publikačná činnosť v príslušnom odbore, 
- účasť na výskumných projektoch, 
- bezúhonnosť. 
Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2018 
 

 1 miesto vysokoškolského učiteľa pre výučbu predmetov v oblasti aplikácií 
informačných technológií, tvorby multimediálnych WEB stránok, webdizajnu, multimédií, 
algoritmizácie a základov programovania.  

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky:  
- VŠ vzdelanie 2. stupňa v študijnom programe počtové inžinierstvo alebo elektronický 

obchod a manažment, 
- akademický titul PhD. alebo vedecko-akademická hodnosť CSc. v príslušnej 

špecializácii,  
- pedagogická a odborná prax, 
- kvalitná publikačná činnosť s akcentom na relevalentné databázy WoS a SCOPUS, 
- účasť na výskumných projektoch, 
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, 
- bezúhonnosť. 
Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2018 
 
 
Požadované doklady: 
- prihláška do výberového konania,     
- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,  
- fotokópie dokladov o vzdelaní - (diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, ...),  

- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v priložených dokladoch, 



- zoznam publikačnej činnosti za uplynulých 5 rokov, 
- uchádzači o funkčné miesto docenta predložia osobnú a profesijnú charakteristiku v 

zmysle „Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte 
a Konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte“ : 
http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/vseobecne_kriteria_na_o
bsadzovanie_funkcii.pdf 
Od úspešného uchádzača sa bude pred uzatvorením pracovného pomeru vyžadovať 

preukázanie bezúhonnosti predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace. 
Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do  27.02.2018 

na adresu: Žilinská  univerzita v Žiline, Fakulta PEDAS,  referát pre personálnu prácu, Univerzitná 
8215/1,  010 26 Žilina.               

 
 
                  prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 
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