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Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prednostu 
a pracovné miesto odborného zamestnanca vo výskume na Ústave 

molekulárnej biomedicíny LF UK zo dňa 20. marca 2023 
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta so sídlom Špitálska 24, 813 72 Bratislava zastúpená prof. 
MUDr. Jurajom  Payerom, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekanom týmto v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme a vnútorným predpisom Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ako „UK“)  
č. 19/2022 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 
miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 
Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledovného miesta: 
 
Funkcia a pracovné miesto:  Prednosta a odborný zamestnanec vo výskume 
Rozsah úväzku:   1  
Pracovisko:    Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK (ďalej ako „ÚMBM“) 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa  
                                                                       Vedecký kvalifikačný stupeň I. alebo habilitácia v lekárskych alebo prírodných 

vedách,  v prípade uchádzačov zo zahraničia ekvivalent uvedeného 
Iné kritéria a požiadavky: Bezúhonnosť  

Scientometrický profil (podľa databáz Web of Science alebo Scopus, bez 
autocitácií)  

-    Publikačná aktivita (celková a výber 5 najlepších publikácií) 
-    Citačný ohlas (Hirschov index ≥ 10) 

                                                                       Skúsenosti s vedením grantov ako zodpovedný riešiteľ/zodpovedná riešiteľka 
                                                                       Manažérske schopnosti a administratívne skúsenosti 
                                                                       Koncepcia rozvoja pracoviska s ohľadom na kontinuitu a rozvoj prebiehajúcich 

projektov 
 
Predpokladaná pracovná náplň:  
Ako prednosta je zodpovedný za chod pracoviska ÚMBM. Riadi a zadáva úlohy ostatným zamestnancom 
zaradeným na ÚMBM. ÚMBM je jediný vedecko-výskumný ústav LF UK, zameranie ústavu, zloženie tímu, 
technické vybavenie laboratórií, riešené granty a publikačné výstupy ÚMBM sú uvedené na stránke: 
https://www.imbm.sk/ 
Prednosta vykonáva vedecko-výskumnú činnosť, osobitne významné pracovné činnosti a plní mimoriadne náročné 
pracovné úlohy, ktoré vyplývajú z vykonávania vedecko-výskumnej činnosti na ÚMBM na základe splnenia 
stanoveného merateľného ukazovateľa za ÚMBM: minimálne požiadavky sú 15 publikácii v karentovaných alebo 
impaktovaných časopisoch podľa ISI, z toho aspoň 3 karentové/impaktové publikácie s kumulatívnym  impakt 
faktorom 5, z toho minimálne 1 publikácia ako prvý alebo posledný autor.  
 
Požadované doklady:  
- vlastnoručne podpísaná prihláška do výberového konania 
- vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný pracovný životopis 1 
- overené kópie dokladov o vzdelaní (týka sa uchádzačov, ktorí nie sú zamestnancami LF UK) 
- koncepcia rozvoja pracoviska a program jeho rozvoja 
- scientometrický profil  

 
1 Vrátane údajov o dosiahnutých akademických tituloch, akademickom raste a ďalšom absolvovanom vzdelávaní a odbornom 
zameraní, priebehu zamestnaní, počte školených doktorandov a počte riadne skončených doktorandov 
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- zoznam riešených výskumných grantov 
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné podať  do  20. apríla 2023 na adresu: Univerzita Komenského 
v Bratislave, Lekárska fakulta, JUDr. Žaneta Krasulová, Oddelenie personálnej práce a starostlivosti o 
zamestnancov, Špitálska 24, 813 72 Bratislava. 
 
Forma a spôsob výberového konania: osobný pohovor 2 
 
Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania, predpokladaný termín nástupu 1.6.2023 
 
Platové podmienky: Konkurencieschopný plat zohľadňujúci profil uchádzača bude dojednaný osobitne v súlade so 
zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom 
znení. 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Juraj  PAYER, PhD., MPH, FRCP, FEFIM 
                                                                                                                        dekan LF UK v Bratislave 

 
2 Výberové konanie sa bude uskutočňovať sčasti hybridnou formou prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 


