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Dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 32 zákona č.131/2002 Zb. o 
vysokých školách v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na 
Technickej univerzite v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho 
katedry na Fakulte umení: 
 
- vedúci Katedry dizajnu 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá: 

 funkčné miesto vysokoškolského učiteľa na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, 

 vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul profesor alebo docent v študijnom 
dizajn, resp. umenie, 

 pedagogická prax minimálne 10 rokov, 

 organizačné a riadiace schopnosti, 

 aktívna vedecká, umelecká a publikačná činnosť, 

 aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,  

 morálna bezúhonnosť, 

 vypracovaný koncept činnosti katedry a jej rozvoja. 
 

Predpokladaný termín menovania do funkcie: november  2021 
 
Požadované doklady 

 prihláška do výberového konania, 

 profesijný životopis, 

 písomný koncept činnosti a rozvoja katedry v tlačenej aj elektronickej podobe (CD).  
 
Ďalšie podrobnosti:. 
Platové podmienky budú dohodnuté osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Vnútorným platovým poriadkom pre zamestnancov Technickej univerzity v Košiciach. 
Podľa uvedených predpisov a vzhľadom na požadované kritériá odbornej praxe je výška tarifného 
platu stanovená minimálne 1 261,00 EUR mesačne (brutto) plus príplatok za riadenie. 
 
Informácia o spracovaní osobných údajov. 
Účelom spracovania osobných údajov dotknutých osôb, t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie 
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (výberové konanie).Právnym 
základom spracovania 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 zákona 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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Prihlášku do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou 
alebo osobne prostredníctvom podateľne TUKE do  30.09.2021 
na adresu:  Technická univerzita v Košiciach  

Fakulta umení - dekanát 
Výberové konanie - NEOTVÁRAŤ 
Letná 1/9 
042 00  Košice - Sever 

 
 
 
 
        prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. 
                                                                                                                              dekan fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


