
 
 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Námestie Jozefa Herdu 2 

917 01 Trnava 

 

Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 
ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovného miesta 
vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent v študijnom odbore Ekonómia a 
manažment na Inštitúte manažmentu UCM. 

 

Kvalifikačné predpoklady a kritériá:  
- požadované kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie profesorov a docentov definujú 

Kritériá na obsadzovanie funkcie profesora a docenta na Univerzite sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave (vnútorný predpis), ktoré sú zverejnené na webovom sídle UCM: 
https://www.ucm.sk/sk/zamestnanci-pracovna-oblast-vnutorna-sprava-informacne-

technologie/, 

- minimálne vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v požadovanom odbore,  
- pedagogická prax v odbore Ekonómia a manažment, 
- publikačná, vedecko-výskumná a projektová činnosť, 
- schopnosť rozvíjať študijný program Manažment v turizme a hotelierstve, 

- znalosť svetového jazyka. 
 

Termín nástupu: 02/2023 

Výška pracovného úväzku: 1,0 

Miesto výkonu práce: Inštitút manažmentu UCM v Trnave 

Termín výberového konania: december 2022 (presný termín, spôsob a miesto konania bude 

uchádzačom oznámený písomne alebo telefonicky minimálne jeden týždeň vopred). 

Forma výberového konania: ústny pohovor 

Platové podmienky: v súlade so zákonom 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 a podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z. (základná 
minimálna zložka mzdy je od 1 193 Eur podľa počtu odpracovaných rokov). 

 

Prihlášku do výberového konania s prílohami: 
- profesijný životopis, 
- overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti, 

- zoznam domácej a zahraničnej publikačnej činnosti, 
- čestné vyhlásenie o iných pracovných pomeroch s vysokými školami sídliacimi, resp. 

pôsobiacimi na území SR, ako aj v zahraničí, uzatvorených na výkon práce 
vysokoškolského učiteľa s uvedením údaja o týždennom pracovnom čase na účely 
preukázania skutočnosti podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ, 
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- súhlas so spracovaním osobných údajov/www.ucm.sk, sekcia „výberové konania“/ 

 

posielajte do 7.12.2022 na adresu: 

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Referát personalistiky 
Nám. J. Herdu č. 577/2  
917 01 Trnava 
 


