
Mgr. Adela lsmail Gabríková, PhD. 

Studia Academica Slova ca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK 

V Bratislave, 10. februára 2023 

Prihláška do výberového konania 

Univerzita Kamenského v Bratislave 

Filozofická fakulta 

Dekanát - Referát personálnej práce 

Gondova 2 

811 02 Bratislava 

Na základe výzvy zverejnenej dňa 26. januára 2023 sa prihlasujem do výberového konania na miesto 

odbornej asistentky v Studia Academica Slovaca - centre pre slovenčinu ako cudzí jazyk FiF UK. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Kópia dokladu o vzdelaní

2. štruktúrovaný pracovný životopis

3. Zoznam publikácií CREPČ

4. Zoznam všetkých publikácií

S. Prehľad pedagogickej praxe

6. Zoznam riešených výskumných grantov

7. Vyplnený dotazník záväzkov

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Adela lsmail Gabríková 



UK* 5313 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

DIPLOM 

Mgr. Adela Gabríková 
(meno a priezvisko) 

narodená 1983 v Žiline 
získala vysokoškolské vzdelanie absolvovaním štúdia v doktorandskom študijnom programe 

slovenský jazyk 

v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra 
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Podľa ustanovenia § 54 ods. 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sa jej udeľuje akademický titul 

philosophiae doctor (v skratke PhD.) 

V Bratislave dňa 27.8.2013 M/2013 

rektor 
L.S.

dekan· 



Osobné údaie 

Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Bydlisko: 
Kontakt: 

Vzdelanie 

2001 -2006 

2003 -2005 

2007 -2013 

Odborné skúsenosti 

2006 

2006 - 2009 

2009-2013 

2010-2015 

2012-2013 

2013 -2014 

2013 -2017 

2017 

2017 -2018 

Životopis 

Mgr. Adela Ismail Gabríková, PhD. 
1983 v Žiline
Bratislava

magisterské štúdium 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 
odbor Slovenský jazyk a literatúra 

pedagogické minimum pre študijný odbor Slovenský jazyk a literatúra 

doktorandské štúdium v odbore Slovenský jazyk 

asistentka lektorky slovenského jazyka na Univezite v Jyväskylä, 
Fínsko (lektorka Dr. Anna Kyppo, PhD.) a spolupráca na projekte 
internetovej výučby slovenského jazyka pre fínskych študentov 

lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka-Ústav jazykovej a odbornej 
prípravy zahraničných študentov CĎV UK, Bratislava 

lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka, vedecká pracovníčka 
a zastupujúca tajomníčka -Studia Academica Slovaca, centrum pre 
slovenčinu ako cudzí jazyk, Filozofická fakulta UK, Bratislava 

lektorka odborno-metodických seminárov pre krajanských učiteľov 
z Maďarska, Ukrajiny, Poľska, Chorvátska a Srbska, Filozofická fakulta 
UK 

lektorka dvojsemestrálneho kurzu Didaktika slovenčiny ako cudzieho 
jazyka, Filozofická fakulta UK 

spolupráca na príprave obsahovej náplne mobilnej výučby pomocou 
aplikácie KnowledgePulse 

lektorka slovenského jazyka a kultúry na Katedre slovenskej 
filológie v Inštitúte slovanských filológií Jagellonskej univerzity 
v Krakove 

Medaila Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
za štvorročnú prácu na lektoráte slovenského jazyka a kultúry v Krakove 

lektorka dvojsemestrálneho kurzu Didaktika slovenčiny ako cudzieho 
jazyka, Filozofická fakulta UK 





















Príloha č. 5 k VP č. 9/2022 FiF UK 

DOTAZNÍK ZÁVÄZKOV 

Meno a priezvisko: Mgr. Adela lsmail Gabríková, PhD. 
Katedra: 
Pracovné zaradenie: 

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 
odborný asistent 

Dátum výberového konania: Vyberte dátum 
Obdobie splnenia záväzkov: päť kalendárnych rokov od obsadenia miesta 

Záväzky 

A. Kvalifikačný postup v uvedenom období

- splnenie kritérií na získanie vedecko-pedagogického
titulu

do 
- poznámka

B. Publikačná činnosť v uvedenom období1 

- počet monografií
- počet vysokoškolských učebníc
- počet vedeckých článkov v indexovaných časopisoch
- počet iných publikačných výstupov
- poznámka

C. Grantová činnosť v uvedenom období2 

- počet podaných projektov APVV
- počet podaných projektov VEGA
- počet podaných medzinárodných projektov
- poznámka

D. Prezentačná činnosť v uvedenom období

- počet aktívnych účastí na zahraničných konferenciách
- počet aktívnych účastí na domácich konferenciách
- počet iných aktivít3
- poznámka

Dátum: 10. 2. 2023 

• Vrátane publikácií v spoluautorstve. 
'Ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ. 

irelevantné 
irelevantné 
na pozícii „odborná asistentka" reálne 
pôsobím iba dva roky (od roku 2018

1 

ale z toho 2019-2022 MD) 

jedna 
dve 
jedna alebo dve 
tri alebo štyri 

žiadny 
žiadny 
jeden 
jeden alebo dva podané projekty KEGA, 
keďže sa primárne zaoberám didaktikou 
a vzdelávaním cudzincov a učiteľov 

tri alebo štyri 
tri alebo štyri 
tri alebo štyri 
prezentácia výsledkov na zahraničných 
slovakistických pracoviskách 

Podpis: ... .' .........················· .. 

, Napríklad prednášky na akademických pracoviskách, organizácia výstav a iných podujatí a pod. 



Príloha č. 4 k VP č. 9/2022 FiF UK 

SÚHLAS SO SPRACOVANIM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Meno a priezvisko: 

Bydlisko: 
Dátum narodenia: 

Mgr. Adela lsmail Gabríková, PhD. 

Bratislava 
1983 

(ďalej len „uchádzač/ka") 

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učitela, pracovného 
miesta výskumného pracovníka, funkčného miesta profesora, funkčného miesta docenta alebo funkcie 
vedúceho katedry, v zmysle § s písm. a) a§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem súhlas Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej 
fakulte, so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých v prihláške a jej prílohách do 

výberového konania a na účely tohto výberového konania. 

10.2.2023 Podpis:1 
. . . . . . .

Ako uchádzač/ka vo výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učitela, funkčného 

miesta profesora alebo funkčného miesta docenta v zmysle § 77 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s§ s písm. a) a§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udelujem súhlas Univerzite
Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu údajov
špecifikovaných v§ 76 ods. 10 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v nasledujúcom rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné priezvisko,
c) akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti,

d) rok narodenia,
e) údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní,

f) údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti,

g) údaje o odbornom alebo o umeleckom zameraní,

h) údaje o publikačnej činnosti,

i) ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu,
j) počet školených doktorandov a z toho počet doktorandov s riadne skončených štúdiom.

10.2.2023 Podpis: 2 
............................... .. 

• Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo všetkých výberových konaniach.
' Súhlas poskytujú uchádzači a uchádzačky vo výberových konaniach na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učitela, funkčného
miesta profesor a funkčného miesta docent.


