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Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje v  súlade  so   zákonom č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vnútorným predpisom Technickej univerzity  
v  Košiciach   „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov na TUKE“,  výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta :   

 
Katedra leteckého inžinierstva 
1  výskumný pracovník  
Nutné kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky: 
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Doprava, resp. v príbuznom odbore, 

- skúsenosti s PLM systémami, Tecnomatix Plant Simulation    
- znalosti digitálnych technológii a údržby v letectve   
  
Ďalšie kritéria v súvislosti s výberovým konaním: 
- prax v odbore minimálne 3 roky, 
- aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v danom odbore,  
- účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch, 
- znalosť cudzieho jazyka, 
- morálna bezúhonnosť. 

  
Predpokladaný termín nástupu :   január, resp. február 2023     
 
Uzávierka výberového konania je :  27.12.2022 
 
Morálna bezúhonnosť  sa dokladuje  výpisom z registra trestov, uchádzač výpis nepredkladá, fakulta 
výpis získa v súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). 
 
Platové podmienky: dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .Tarifný plat vzhľadom 
na požadované kvalifikačné predpoklady  pre pracovné miesto výskumný pracovník  je minimálne vo 
výške 1223,00 eur mesačne (brutto). 
 
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania musí byť doložená (zoznam príloh): 

- profesijným životopisom, 
- zoznamom publikačnej a vedeckej činnosti v štruktúre podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020  

Z.z., 
- prehľadom o pedagogickej činnosti, resp. odbornej praxe,  
- úradne  overenými fotokópiami  dokladov o vzdelaní. 

 

 



 

Adresa na zaslanie písomnej žiadosti do výberového konania:  Technická univerzita  v Košiciach, 
Letecká fakulta, Personálny referát, Rampová 7,  041 21  Košice, s označením „Výberové konanie – 
neotvárať“. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: 
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. 
Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle TUKE alebo ich môžete získať prostredníctvom e-
mailu: zodpovedna.osoba@tuke.sk. 
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