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VÝBEROVÉ KONANIE 

 
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, so sídlom Tr. SNP č. 1 
v Košiciach, 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:  
 

 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa pre výkon funkcie odborného 
asistenta lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF v Košiciach. 

 
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky: 
- Absolvent jednoodborového štúdia 2. stupňa vysokoškolského  štúdia v odbore 

Biofyzika alebo Fyzika 
- Ukončený 3 stupeň VŠ štúdia v odbore Lekárska biofyzika alebo Biofyzika 
- Pedagogická prax s prednáškami a praktickými cvičeniami pre študentov na vysokej 

škole 
- Predpoklady na zapojenie sa do výskumnej činnosti v oblasti získavania proteomických 

dát alebo počítačového modelovania a spracovania digitálnych dát z proteomických 
experimentov dokumentované vlastnými výsledkami 

- Predpoklady alebo prax vo vytváraní, ukladaní a spracovaní databáz, ich anotácie 
a interpretácie dokumentované praxou 

- aktívna znalosť anglického jazyka 
- morálna bezúhonnosť 

 
Predpokladaný deň nástup do práce: 01.11.2018     
 

 2 pracovné miesta výskumných pracovníkov pre výkon funkcií vedeckých 
pracovníkov na Ústave lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF v Košiciach. 

 
Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky: 
- Absolvent študijného programu 2. stupňa vysokoškolského  štúdia, súčasťou ktorého 

je vykonanie štátnej záverečnej skúšky niektorého z odborov fyziky alebo chémie 
- Ukončený 3 stupeň VŠ štúdia v odbore Lekárska biofyzika, Biofyzika alebo Analytická 

chémia a Klinická biochémia. 
- Predpoklady na zapojenie sa do výskumnej činnosti v oblasti získavania proteomických 

dát, dokumentované nameranými alebo publikovanými výsledkami a v laboratóriu 
preukázanou schopnosťou samostatne merať na minimálne jednom type 
hmotnostného spektrometra z uvedených: MALDI-TOF/TOF, iónová pasca, Q-TOF, 
trojitý kvadrupól 

- Skúsenosti s prácou so softvérmi na spracovanie dát ProteinScape,Scaffold, 
iPathwayGuide, String. 

- Schopnosť samostatne publikovať v karentovaných a impaktovaných časopisoch 
dokumentovaná prvoautorstvom v pôvodných vedeckých prácach, plnením funkcie 
korešpondujúceho autora a veku primeraným počtom citácií 

- aktívna znalosť anglického jazyka 
- morálna bezúhonnosť 

 
Predpokladaný deň nástup do práce: 01.11.2018     
 
 
 



 
 
 
Zoznam požadovaných dokladov a príloh k výberovému konaniu: 

- žiadosť o účasť na výberovom konaní 
- štruktúrovaný profesijný životopis  
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
- doklady o vzdelaní, o získaní vedecko-pedagogických titulov, akademických titulov 

a dosiahnutí vedeckých hodností 
 

Žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní musí obsahovať: 
- generálie uchádzača 
- označenie funkcie, o ktorú sa uchádzač vo výberovom konaní uchádza 
- zoznam predložených dokladov a príloh k žiadosti, ktoré osvedčujú kvalifikačné 

predpoklady uchádzača, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky 
vyhlasovateľa 

 
Ponúkaná mzda: v súlade so zákonom 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. 
 

 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Personálne oddelenie 
Lekárska fakulta 
Trieda SNP č. 1 
040 11 Košice 
 
Posledný termín akceptácie žiadosti o účasť na výberovom konaní:  28.09.2018       

  
 
 
 
 
 
 
           prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                          dekan fakulty 

 


