
 

 

 

 

 

 

 

Košice 02. 12. 2022 

VÝBEROVÉ KONANIE 

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vypisuje 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 Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach na 

obsadenie pozície: 

Kvalifikačné predpoklady: 

➢ vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a vedecko-kvalifikačný stupeň II.A v odbore Fyzika so 

zameraním na fyziku kondenzovaných látok a akustiku 

Iné kritériá a požiadavky: 

➢ splnenie Konkrétnych kritérií na obsadenie funkčného miesta samostatného vedeckého pracovníka 

na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

➢ skúsenosti v experimentálnom výskume v oblasti štúdia magnetických nanočasticových systémov 

a skúsenosti s využitím neutrónového rozptylu pre charakterizáciu nanosystémov 

➢ požadovaná primeraná publikačná a citačná činnosť relevantná z pohľadu danej vednej oblasti 

Predpokladaný termín nástupu: 01. 02. 2023 

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu: 

➢ prihláška do výberového konania 

➢ štruktúrovaný profesijný životopis (datovaný a podpísaný) 

➢ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (príloha č.1) 

➢ kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní (úradne overená) 1 

➢ prehľad plnenia kritérií na obsadenie funkčného miesta samostatný vedecký pracovník (príloha 

č.2) spolu s dokladmi preukazujúcimi ich plnenie 

➢ prehľad pedagogických, vedeckovýskumných, organizačných aktivít (datovaný a podpísaný) 

➢ zoznam publikačnej činnosti 2 (datovaný a podpísaný) 

 
1 Nie je potrebné dokladovať u zamestnancov PF UPJŠ. 
2 Zamestnanci UPJŠ doložia k prihláške do VK sumárny prehľad o publikačnej činnosti z databázy EPC 
Univerzitnej knižnice. Uchádzači, ktorí sú zamestnancami inej vysokej školy, SAV alebo Akadémie vied  Českej 
republiky doložia sumárny prehľad o publikačnej činnosti z oficiálnej databázy príslušnej inštitúcie spolu s linkou 

1 pracovné miesto výskumného pracovníka pre výkon funkcie 

SAMOSTATNÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK 

https://www.upjs.sk/public/media/10927/Kriteria_na_obsadzovanie_funkcnych_miest_zamestnancov_vedeckeho_vyskumu.pdf


 

Ponúkaný plat: 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. 

Prihlášky zasielajte zalepené v obálke s označením “Výberové konanie“ na adresu: 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

Prírodovedecká fakulta – podateľňa 

Šrobárova 2 

041 54 Košice 

Termín uzávierky podávania prihlášok je 05. 01. 2023. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum osobného doručenia žiadosti. Na 

žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 

 doc. RNDr. Roman Soták, PhD., v.r. 

 dekan fakulty 

  

 
na verejný prístup do danej databázy. Ostatní uchádzači doložia sumárny prehľad z databázy SCOPUS alebo 
WOS. 
Všetci uchádzači sú povinní uviesť svoje identifikátory ResearcherID a ORCID alebo explicitne uviesť, že ich 
nemajú vytvorené. 



 

Príloha č.1 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

Podpísaná/ý (meno a priezvisko, titul) 

Dátum narodenia (DD.MM.RRRR) 

Adresa trvalého 

bydliska 

(ulica, číslo, PSČ obec/mesto) 

 

 

Čestne vyhlasujem, že spĺňam kritérium spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti. Nebol/a som 

odsúdená/ý za úmyselný trestný čin a v súčasnosti nie je proti mne vedené trestné stíhanie, čo 

môžem kedykoľvek na vyzvanie preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace. 

 

 

 

 

 

V ............................ dňa.......................           ............................................................... 

 



Príloha č.2 

 

Odbor vedy a techniky: Fyzikálne vedy 

 
 

Požadované§ 

Plnenie uchádzačom (z 

toho za posledných 5 

rokov) 

Tvorivá činnosť 
  

a) Celkový počet výstupov tvorivej 
činnosti/za posledných 5 rokov 

25/8 (WoS)  

b) Miera autorského vkladu 7 vedeckých prác v databáze 
WoS ako prvý alebo 

korešpondujúci autor alebo autor 
s minimálne 50% autorským 
podielom; v prípade veľkých 

kolaborácií je možné toto 
kritérium nahradiť príspevkom 

k experimentu potvrdeným 
vedúcim projektu (kolaborácie) 

 

c) Kvalitatívny ukazovateľ výstupov 

tvorivej činnosti/za posledných 5 

rokov 

12/4 (kategória Q1 alebo Q2 
podľa databázy JCR) alebo 

h-index ≥ 8 

 

d) Ohlasy uvedené v citačných 

databázach WoS, Scopus/za 

posledných 5 rokov 

60/24 (WoS, Scopus) 
 

§ podľa Prílohy č. 2 dokumentu Konkrétne kritériá na obsadzovanie funkčných miest zamestnancov vedeckého výskumu na 
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Plnenie kritéria d) za posledných 5 rokov má odporúčací charakter a plnenie týchto kritérií je ponechané na posúdení 
výberovej komisie. 

V .................................... dňa.......................           ............................................................... 

 

 

 

 
Prehľad plnenia kritérií na obsadenie funkčného 

miesta samostatný vedecký pracovník 


