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Výberové konanie
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity
v Košiciach v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej
univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest:
riaditeľa Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov
riaditeľa Ústavu logistiky a dopravy
riaditeľa Ústavu geovied
riaditeľa Ústavu zemských zdrojov
riaditeľa Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov
Kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a vedecko-pedagogický titul v odbore, alebo
v príbuznom odbore, ktorého rozvoj zabezpečuje daný ústav.
Ďalšie požadované doklady:
- predloženie koncepcie rozvoja ústavu – dlhodobý zámer ústavu v rámci FBERG
- prehľad publikačnej činnosti za posledné 3 roky podľa Vyhlášky MŠVaŠ SR č. 456/2012
z 18. decembra 2012
- prehľad vedecko-výskumnej činnosti za posledné 3 roky
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- notárom overené fotokópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej hodnosti.
Platové podmienky prijatých uchádzačov budú dohodnuté v súlade so Zákonom
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat vzhľadom na požadované kvalifikačné
predpoklady na miesto riaditeľa ústavu zamestnaného na ustanovený pracovný čas je vo
výške 1 122,- € mesačne.
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové
konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie,
ktorí boli v rámci predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené
na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. TUKE uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po
dobu 1 roka.
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Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo
ich môžete získaťprostredníctvom e-mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Referát personálnej činnosti
Letná 9
042 00 Košice
tel.: 055/ 602 2186
Uzávierka prihlášok: 22. februára 2019.
Predpokladaný termín nástupu: marec, apríl 2019.

Košice 01.02.2019
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
dekan

