
 

 

 
 

 

Rozhodnutie dekana č. 3/2021 
k zriadeniu pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov 

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

 

 

V záujme podpory rozvoja vedeckého výskumu, kariérneho rastu mladých výskumných 

pracovníkov a vytvorenia stimulov pre implementáciu originálnych vedeckých ideí a ich 

aplikácií v praxi 

 

vydávam 

 

v zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 4 ods. 3 

Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 – 6 rozhodnutie o zriadení 

pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov na Prírodovedeckej fakulte 

UPJŠ v Košiciach. 

 

Čl. I 

Zriadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov  

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

 

1. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „PF UPJŠ“) 

sa zriaďujú nasledujúce pracovné miesta výskumných pracovníkov – postdoktorandov 

(ďalej „postdoktorandské pracovné miesto“): 

a) na základe výzvy dekana, 

b) v rámci riešenia projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov alebo iných 

vedecko-výskumných projektov. 

 
2. Počet vytvorených postdoktorandských pracovných miest na daný rok schvaľuje vedenie 

PF UPJŠ na základe návrhov riaditeľov ústavov, pričom predložené návrhy podliehajú 
schváleniu rady príslušného ústavu. Postdoktorandské pracovné miesto môže byť 
vytvorené len na takom Akademickom pracovisku ústavu (ďalej len „APÚ“) PF UPJŠ, ktoré 
má právo realizovať tretí stupeň vysokoškolského štúdia, zároveň má absolventov tretieho 
stupňa vysokoškolského štúdia a ktoré vypísalo tému(y) pre postdoktorandské pracovné 
miesto na základe výzvy dekana na obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest. 

 
3. Súčasťou témy pre postdoktorandské pracovné miesto je: 

 anotácia (v slovenskom a anglickom jazyku),  

 kontaktné e-mailové adresy prijímajúceho profesora („garanta“ tretieho stupňa štúdia) 
z prijímajúceho pracoviska a zodpovedného pracovníka za postdoktorandské pracovné 
miesto na pracovisku, pod ktorého vedením sa postdoktorandský projekt realizuje,  

 požiadavky/kritéria, ktoré kandidát na obsadenie postdoktorandského pracovného 
miesta musí spĺňať.  

 



4. Zodpovedný pracovník za postdoktorandské pracovné miesto na pracovisku je osoba, ktorá 
je oprávnená školiť doktorandov v treťom stupni štúdia (podľa čl. 5 bod 2 Študijného 
poriadku doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) a pod 
ktorej vedením sa postdoktorandský projekt na pracovisku realizuje. 

 
5. Výzva na obsadenie postdoktorandských pracovných miest je dvojkolová. V prvom kole sú 

pracoviská, uvedené v bode 2 tohto článku, vyzvané k vypísaniu tém postdoktorandských 
projektov (marec - apríl príslušného roku). V druhom kole je zverejnená výzva na 
obsadzovanie postdoktorandských pracovných miest pre zverejnené témy (máj - august 
príslušného roku). Súčasťou výzvy je aj informácia o výške mzdy. 

 
6. Vytvorené pracovné miesta budú finančne kryté buď z prostriedkov pridelených ústavom 

z dotácie v príslušnom roku (vo výške zodpovedajúcej zaradeniu zamestnancov vedeckého 

výskumu vo funkcii „vedecký pracovník“ v súlade s ustanoveniami zákona 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 a RR č. 22/2016, ktorým sa 

určuje štruktúra funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu UPJŠ v Košiciach 

a kritériá na ich obsadzovanie) a z prostriedkov Centrálneho rozvojového fondu PF UPJŠ 

v Košiciach (príplatok) alebo z projektu. Výška alokovaných finančných prostriedkov musí 

zodpovedať mesačnej hrubej mzde v rozpätí 2000-2500 €, ktorá bude úspešnému 

uchádzačovi vyplácaná formou osobného platu. V relevantných prípadoch musí byť týmto 

zamestnancom garantovaná aj platová kompenzácia za sťažený výkon práce v súlade 

s čl. 19 platnej Kolektívnej zmluvy.  

 
7. V prípade vyhlásenia výzvy dekanom budú jednotlivým APÚ pridelené finančné prostriedky 

vo výške 3 000 € na miesto z prostriedkov Centrálneho rozvojového fondu PF UPJŠ na 

krytie bežných výdavkov na riešenie vedecko-výskumných úloh.  

 

Čl. II 

Podmienky a spôsob obsadzovania postdoktorandských pracovných miest 

 

1. V súlade s čl. II. ods. 4 Zásad výberového konania Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov sa neuplatňuje výberové konanie pri obsadzovaní postdoktorandských 

pracovných miest. Postdoktorandské pracovné miesta sa obsadzujú na dobu dvoch rokov 

na ustanovený týždenný pracovný čas s možnosťou predĺženia pracovného pomeru o 12 

mesiacov.  

 

2. O postdoktorandské pracovné miesta sa môžu uchádzať iba tí uchádzači, ktorí: 

a) ukončili tretí stupeň vysokoškolského štúdia v SR a následne absolvovali vedeckú 

stáž/pobyt v zahraničí v trvaní minimálne 12 mesiacov alebo ukončili tretí stupeň 

vysokoškolského štúdia v zahraničí 

b) k 30.9. príslušného roka vyhlásenia výzvy sú najviac päť kalendárnych rokov po 

ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (do tohto intervalu sa nezapočítava 

materská a rodičovská dovolenka, civilná vojenská služba, vojenská služba a iné 

objektívne prekážky pre výkon odbornej praxe), 

c) spĺňajú minimálne požiadavky/kritéria uvedené vo výzve. 

 



3. Ustanovenie bodu 2a v tomto článku sa nevzťahuje na tých absolventov doktorandského 

štúdia na UPJŠ v Košiciach, ktorí boli laureátmi Ceny rektora za významný prínos 

doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti 

alebo iného prestížneho národného alebo medzinárodné ocenenia za vedeckovýskumnú 

činnosť počas svojho doktorandského štúdia. 

 

4. Uchádzač o postdoktorandské pracovné miesto predloží k žiadosti nasledovné materiály 

v elektronickej podobe:  

a) profesijný životopis, 

b) osvedčené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa, 

c) prehľad výstupov publikačnej činnosti evidované v profesijných databázach WoS, 

SCOPUS a ERIH, vrátane ohlasov na publikované práce; v prípade výstupov, ktoré nie 

sú evidované v profesijných databázach WoS, SCOPUS a ERIH sa pri podaní žiadosti 

predkladajú ich kópie, resp. kópie strán, z ktorých je zrejmé autorstvo uchádzača a sú 

uvedené relevantné bibliografické informácie (titulný list publikácie, tiráž, obsah, 

dokumentácia o recenznom konaní, ak recenzenti nie sú uvedení v publikácii), prehľad 

patentov, úžitkových vzorov a iných foriem duševného vlastníctva, 

d) prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných 

študijných pobytov, 

e) dva odporúčajúce listy od dvoch profesorov, pričom iba jeden z profesorov môže byť zo 

školiaceho pracoviska uchádzača, 

f) akceptačný list od prijímajúceho profesora – „garanta“ tretieho stupňa vzdelávania 

z prijímajúceho pracoviska; v akceptačnom liste musí prijímajúci profesor garantovať 

materiálne a finančné zabezpečenie postdoktorandského projektu, 

g) výskumný zámer projektu počas navrhovaného pôsobenia na danom pracovisku 

(v rozsahu maximálne 5 strán), 

h) potvrdenie o doterajšej praxi (podľa aktuálnosti), 

i) výpis z registra trestov; tento predkladajú iba vybratí uchádzači. 

 

5. Výber uchádzačov realizuje komisia vymenovaná dekanom PF UPJŠ na základe 

posúdenia predložených materiálov a osobného pohovoru s uchádzačom. Súčasťou 

výberového konania môže byť aj interview na príslušnom pracovisku a odborná prednáška 

uchádzača. 

 

6. V prípade neobsadenia vytvoreného počtu postdoktorandských pracovných miest sa 

v danom roku výzva môže opakovať. 

 
7. Dosiahnuté vedecko-výskumné výsledky postdoktoranda počas pobytu na UPJŠ 

v Košiciach podliehajú ročnej odbornej evaluácii príslušným pracoviskom a pri ukončení 

pracovného pomeru postdoktoranda tento predkladá dekanovi PF UPJŠ správu 

o dosiahnutých výsledkoch, ktorú signuje zodpovedný pracovník za postdoktorandské 

pracovné miesto na pracovisku. Evidenciu správ vedie Referát pre vedu a výskum na 

Dekanáte PF UPJŠ. 

 
8. Pracovný pomer výskumného pracovníka – postdoktoranda môže byť opätovne uzavretý 

na ďalších 12 mesiacov najviac jedenkrát, na základe písomnej žiadosti postdoktoranda 

a odporúčania prijímajúceho profesora v zmysle ods. 7. tohto článku. 

 



Čl. III. 

 Záverečné ustanovenia 

 

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu dekanom PF UPJŠ. 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

 dekan 
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