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Oznámenie o vyhlásení výberového konania zo dňa 29. 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. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon 
o vysokých školách“)  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 funkčného miesta docenta: 
 
Funkčné miesto:   Docent  
Rozsah úväzku:   1  
Študijný odbor:   Všeobecné lekárstvo 
Študijný program:   Normálna a patologická fyziológia 
Pracovisko:    Fyziologický ústav LF UK 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom odbore 

všeobecné lekárstvo v študijnom programe všeobecné lekárstvo 
 a  
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore všeobecné 
lekárstvo v študijnom programe normálna a patologická fyziológia 

Iné kritéria a požiadavky:  Plnenie platných kritérií pre habilitačné konanie v odbore v zmysle vnútorného 
predpisu UK č 24/2021 Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na 
UK a v súlade s prílohou tohto predpisu Minimálne kritéria na získanie titulu 
docent a titulu profesor na Lekárskej fakulte UK 
bezúhonnosť 
aktívne ovládanie anglického jazyka 

     aktívne ovládanie slovenského jazyka 
znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, MS Teams, Outlook) 

 
Predpokladaná pracovná náplň:  
V zmysle § 75 ods. 3 zákona o vysokých školách a prílohy č. 6 k vnútornému predpisu č. 23/2018 Platový poriadok 
UK v znení jeho dodatkov vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii docenta – viažucej sa na študijný odbor, v 
ktorom sa udeľujú vedecko-pedagogické tituly „profesor“ a „docent“, prispieva v spolupráci s profesorom vo funkcii 
viažucej sa na tento študijný odbor svojou výskumnou, vývojovou alebo umeleckou, pedagogickou a organizačnou 
činnosťou k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore. Jeho pracovné povinnosti sú: 
a) v oblasti vzdelávania:  
-  vedenie prednášok a seminárov,  
-  hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach  
-  vedenie doktorandov 
-  vedenie a oponovanie záverečných prác 
-  tvorba študijných materiálov 
b) v oblasti vedy a techniky:  
- výskumná činnosť a zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach 
medzinárodného významu,  
-  vedenie výskumných a organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí 
 
Požadované doklady:  
- vlastnoručne podpísaná prihláška do výberového konania 
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- vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný pracovný životopis 1 
- zoznam publikácií a ohlasov na tieto práce 2 
- overené kópie dokladov o vzdelaní (týka sa uchádzačov, ktorí nie sú zamestnancami LF UK) 
- prehľad pedagogickej praxe  
- zoznam riešených výskumných grantov 
- vyplnený a vlastnoručne podpísaný dokument: Informácie o uchádzačovi do výberového konania na funkčné 
miesto docent  
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17. 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 3 
 
Nástup: Po úspešnom ukončení výberového konania, predpokladaný termín nástupu 1.6.2023 
 
Platové podmienky: Budú dojednané 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 

 
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 
2 V podobe výpisu z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti 
3 Výberové konanie sa bude uskutočňovať sčasti hybridnou formou prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie 


