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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 – odborného asistenta na Katedru 
dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pre študijný 
program dizajn nábytku a interiéru so zameraním na oblasť: 

 tvorba dizajnu a interiéru, architektúra, obytné prostredie. 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
 
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na dizajn, interiér a architektúru, 
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (akademický titul ArtD., PhD., CSc.) výhodou, 
- vysokoškolská pedagogická prax výhodou, 
- publikačná alebo umelecká činnosť v príslušnom odbore, 
- aktívna znalosť cudzieho svetového jazyka. 

 
     Platové zaradenie sa riadi Osobitnou stupnicou platových taríf učiteľov vysokých škôl 
a výskumných a vývojových zamestnancov, t. j. Prílohou č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. 
Základný tarifný plat je určený podľa počtu rokov započítanej praxe vo výške od 902,00 Eur. 

                                                                                                              
     K prihláške  do  výberového  konania   je   potrebné  zaslať:  štruktúrovaný  životopis, doklady 
o ukončenom vzdelaní, doklady o členstve v odborných spoločnostiach, zoznam publikačnej 
činnosti v požadovanom odbore, portfólio z oblasti dizajnérskej, interiérovej alebo architektonickej 
tvorby a doklad o bezúhonnosti. 
 
     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 25. 06. 2019. 
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