
 

          

 

Garant: Útvar rektora UPJŠ                                               Košice, 27. august 2013 
 

  

Výzva  
k obsadeniu  pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov 

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach v rámci 
budovania univerzitného vedeckého parku  

MediPark, Košice 
 
 
 

V súlade so zmluvou medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o budovaní Medicínskeho 
univerzitného vedeckého parku v Košiciach (MediPark, Košice) a 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 UPJS v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 – 6 vyhlasuje vedenie UPJŠ výzvu 
k obsadeniu pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov. 

 
 

Čl. I 
Zriadenie pracovných miest výskumných pracovníkov – postdoktorandov v rámci 

budovania Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach  
 
 
1. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) v rámci projektu 

MediPark, Košice sa zriaďujú pracovné miesta výskumných pracovníkov – 
postdoktorandov (ďalej aj „pracovné miesta postdoktorandov“).  

2. Počet vytvorených pracovných miest postdoktorandov je určený v Opise projektu 
MediPark, Košice (kód ITMS projektu: 26220220185 projektu) a daný jeho rozpočtom. 

3. Pracovné miesto postdoktoranda môţe byť vytvorené len na tej  súčasti Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré má právo realizovať tretí stupeň vysokoškolského 
štúdia a je súčasťou riešenia projektu MediPark, Košice. Odmeňovanie postdoktorandov 
bude realizované v súlade s rozpočtom projektu. 

 

Čl. II 
Podmienky a spôsob obsadzovania pracovných miest výskumných pracovníkov -  

postdoktorandov 
 

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 
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zamestnancov neuplatňuje sa výberové konanie pri obsadzovaní pracovných miest 
výskumných pracovníkov – postdoktorandov.  

2. O pracovné miesta výskumných pracovníkov -  postdoktorandov sa môţu uchádzať len: 

a) absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a zároveň  

b) iba tí uchádzači, ktorí sú autormi, resp. spoluautormi minimálne 2 + n prác 
kategórie A (hodnotenie oblastí výskumu podľa kritérií Akreditačnej komisie 
Slovenskej republiky), kde n je počet rokov po ukončení doktorandského štúdia. 

3. Výzvu  na obsadzovanie pracovných miest  výskumných pracovníkov - postdoktorandov 
vyhlasuje rektor UPJŠ v Košiciach. Výber uchádzačov sa realizuje len na základe 
posúdenia predloţených materiálov. 
 

4. Pracovný pomer  výskumného pracovníka - postdoktoranda  sa uzatvára na dobu 
trvania projektu 

5. Uchádzač, o pracovné miesto výskumného pracovníka – postdoktoranda,  predloţí 
k písomnej ţiadosti nasledovné materiály : 

a) profesijný ţivotopis,  

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

c) prehľad výstupov publikačnej činnosti vrátane ohlasov na práce za obdobie 
posledných päť rokov, 

d) prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných 
zahraničných študijných pobytov, 

e) dva odporúčajúce listy od dvoch profesorov, pričom iba jeden z profesorov môţe byť 
zo školiaceho pracoviska uchádzača, 

f) akceptačný list od profesora z prijímajúceho pracoviska, 

g) potvrdenie o doterajšej praxi (podľa aktuálnosti), 

h) výpis z registra trestov. 

Ţiadosť s prílohami je potrebné poslať na adresu: RNDr. A. Mirossay, PhD., 
Projektová administrácia, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01 Košice   

 

6. V prípade neobsadenia plánovaného počtu pracovných miest výskumných pracovníkov 
–  postdoktorandov definovanom v projekte MediPark, Košice sa výber uchádzačov 
môţe v čase riešenia projektu opakovať. 

 
 


