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Univerzita Komenského v Bratislave  

Filozofická fakulta 

Gondova ulica 2 

811 02  Bratislava 1 

Dekanát 

OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1, v zastúpení prof. 
Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., dekanom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie 
pracovného, resp. funkčného miesta.  

1. Vymedzenie pracovného, resp. funkčného miesta 

a) Miesto:  Výskumný pracovník 
b) Katedra, resp. pracovisko: Katedra slovenských dejín FiF UK 
c) Študijný odbor: 15. Historické vedy 

2. Predpoklady a požiadavky 

a) Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore 
b) Osobitné požiadavky: Publikačná činnosť v odbore 
  Skúsenosť s riešením výskumných projektov 
  Prax práce s archívnymi dokumentmi a ich prípravou do tlače, vytváranie 

digitálnych databáz archívnych dokumentov 
c) Forma výberového konania: Vyhodnotenie písomných podkladov uchádzača 
d) Požadované doklady: 1. Vlastnoručne podpísaná prihláška 
  2. Overené kópie dokladov o vzdelaní 
  3. Štruktúrovaný pracovný životopis1 
  4. Zoznam publikovaných vedeckých prác a ohlasov na tieto práce2 
  5. Prehľad pedagogickej praxe3 
  6. Zoznam riešených výskumných grantov 
  7. Vyplnený dotazník záväzkov 
  8. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

3. Informácie pre uchádzača 

a) Pedagogické zameranie:   
b) Vedeckovýskumné zameranie: slovacikálne texty predspisovného obdobia 
c) Výška úväzku (v %): 100 % 
d) Termín nástupu:  1. 1. 2023 
e) 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 do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 11. 12. 2022 na poštovú adresu 
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Dekanát – RPP, Gondova 2, 811 02 Bratislava 
a elektronicky na adresu gabriela.bakova@uniba.sk. 
 

V Bratislave 28. 11. 2022  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan 

 
1  Vrátane údajov o dosiahnutých akademických tituloch, akademickom raste a ďalšom absolvovanom vzdelávaní, odbornom alebo 
umeleckom zameraní, priebehu zamestnaní, počte školených doktorandov a počte riadne skončených doktorandov. 
2  Uchádzači zo Slovenskej republiky predkladajú zoznam v podobe výpisu z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti. 
3  Vrátane zoznamu predmetov odučených za ostatných päť rokov alebo za iné obdobie pôsobenia na vysokej škole na mieste 
vysokoškolského učiteľa, ak trvalo menej ako päť rokov. 

gabriela.bakova@uniba.sk

