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KD 56/2023 B III 
Oznámenie o vyhlásení výberového konania 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, so sídlom Bartókova 
8, 811 02 Bratislava zastúpená dekanom Mgr. Milanom Juríkom, PhD., v súlade s § 77 zákona  
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie pracovného, resp. funkčného miesta.  
 
1. Vymedzenie pracovného, resp. funkčného miesta 
a) Funkčné miesto:   Profesor 
b) Pracovisko:    Univerzita Komenského v Bratislave,  

Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra praktickej teológie 
c) Študijný odbor:   37. teológia 
 
2. Predpoklady a požiadavky 
a) Kvalifikačné predpoklady:  

‒ Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore/študijnom programe evanjelická 
teológia  

‒ Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore/študijnom programe evanjelická 
teológia 

 
b) Osobitné požiadavky:  

‒ Pedagogická prax 
‒ Publikačná činnosť v odbore 
‒ Plnenie platných kritérií pre inauguračné konanie v odbore 
‒ Skúsenosť s riešením výskumných projektov 
‒ Kanonická misia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pre vyučovanie teologických    

predmetov  
 
c) Požadované dokumenty:  

‒ Vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
‒ Overené kópie dokladov o vzdelaní (iba uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami  EBF 

UK) 
‒ Štruktúrovaný pracovný životopis1 
‒ Zoznam publikovaných vedeckých prác a ohlasov na tieto práce2 

                                                 
1 Vrátane údajov o dosiahnutých akademických tituloch, akademickom raste a ďalšom absolvovanom 
vzdelávaní, odbornom alebo umeleckom zameraní, priebehu zamestnaní, počte školených doktorandov/iek a 
počte riadne skončených doktorandov/iek. 
2 Uchádzači/ky zo Slovenskej republiky predkladajú výpis z evidencie publikačnej činnosti vedenej na ich 
ostatnom pracovisku alebo z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti. 



 
 

‒ Prehľad pedagogickej praxe3 
‒ Zoznam riešených výskumných grantov 
‒ Vyjadrenie k zverejneniu osobných údajov 
‒ Potvrdenie o udelení kanonickej misie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pre 

vyučovanie teologických  predmetov 
‒ Čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony 

 
d) Forma výberového konania: Pohovor 
 
3. Informácie pre uchádzača/ku 

‒ Pedagogické zameranie: výučba predmetov disciplín praktickej teológie  
‒ Vedecko-výskumné zameranie: evanjelická teológia – praktická teológia  
‒ Výška úväzku: 100% 
‒ Termín nástupu: 1. mája 2023 
‒ Platové podmienky: Podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR 

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 

 
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 27. marca 2023 na adresu: 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Evanjelická bohoslovecká fakulta 
Dekanát 
Bartókova 8 
811 02 Bratislava 
 
V Bratislave, 28.2.2023   
 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 
                                                  dekan 

 
 

                                                 
3 Vrátane predmetov odučených za ostatných päť rokov alebo za iné obdobie pôsobenia na vysokej škole, ak 
trvalo menej ako päť rokov. 
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