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VEC 
Uverejnenie výberového konania 
 
     Rektor Technickej  univerzity vo Zvolene podľa § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých  
školách a  o  zmene a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Technickej  univerzity vo  Zvolene  v y p i s u j e  výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docenta na Katedru chémie 
a chemických technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. 
 
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
 
- vedecko-pedagogický titul docent, 
- splnenie podmienok stanovených vo „Všeobecných kritériách na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétnych podmienkach na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov na Technickej univerzite vo Zvolene“, 

- publikačná a vedeckovýskumná činnosť v oblasti technológie spracovania dreva, 
- pedagogická prax minimálne 10 rokov v oblasti chemického spracovania dreva, výroby buničiny 

a papiera, technológie spracovania dreva, chémie, starnutia papiera a nebezpečných látok, 
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka. 
 
     Platové zaradenie sa riadi Osobitnou stupnicou platových taríf učiteľov vysokých škôl 
a výskumných a vývojových zamestnancov, t. j. Prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. 
Základný tarifný plat je určený podľa počtu rokov započítanej praxe vo výške od 1261,00 Eur. 
 
     K prihláške  do  výberového  konania   je   potrebné  zaslať:  štruktúrovaný  životopis, doklady 
o ukončenom vzdelaní, doklady o členstve v odborných spoločnostiach, zoznam publikačnej 
činnosti. Výpis z registra trestov bude preverený elektronickou formou. 
 
     Uvedené   doklady   zasielajte   na   adresu: Technická univerzita  vo Zvolene, Rektorát – 
Oddelenie  riadenia  ľudských  zdrojov,  T.  G.  Masaryka   č.  24,  960 01   Zvolen  do troch 
týždňov  od uverejnenia  výberového konania, t. j. do 06. 07. 2021. 
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