
 

 

 

  

Doc. Ing. Jozef Sokol, CSc, dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 5 a 6 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,zákon č. 552/2003 Z. z.“) a § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového  konania  na  obsadzovanie  pra-

covných  miest  vysokoškolských učiteľov,  pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  funkcii  

profesorov  a docentov a funkcií  vedúcich  zamestnancov  Univerzity  sv.  Cyrila  a  Metoda   

v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčného miesta 

 

profesor v študijnom odbore Biológia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému 

sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vyso-

kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii profe-

sor schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom síd-

le). 

 

profesor v študijnom odbore  Molekulárna biológia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému 

sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vyso-

kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii profe-

sor schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom síd-

le). 

 

profesor v študijnom odbore  Aplikovaná informatika  

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v uvedenom alebo v príbuznom odbore, ku ktorému 

sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 o vyso-

kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

 

 

  

 

 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii profe-

sor schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom síd-

le). 

 

docent v študijnom odbore Farmaceutická chémia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 

 

docent v študijnom odbore Organická chémia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

docent v študijnom odbore Aplikovaná informatika 

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 

docent v študijnom odbore Analytická chémia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 

docent v študijnom odbore Biotechnológie  

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 



 

 

 

  

 

 

docent v študijnom odbore Molekulárna biológia   

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

vedecko-pedagogický titul docent alebo dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v uvedenom alebo v prí-

buznom odbore, ku ktorému sa funkcia viaže, kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 ods. 4 

zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko – výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV, 

- každý uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 

1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- každý uchádzač musí spĺňať všeobecné kritéria na obsadenie pracovného miesta vo funkcii docent 

schválené Vedeckou radou UCM na návrh Vedeckej rady FPV (zverejnené na webovom sídle). 

 

Odborný asistent na Katedru biológie  
Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

dosiahnuté VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore alebo pred dizertačnou skúškou 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko - výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV. 

 

Odborný asistent na Katedru biotechnológií  

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

dosiahnuté VŠ vzdelanie 3. stupňa v odbore 

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko - výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV. 

 

Odborný asistent na Katedru aplikovanej informatiky    

Kvalifikačné predpoklady a kritériá: 

dosiahnuté VŠ vzdelanie 3. stupňa v odbore  

Ďalšie požiadavky: 

- Aktívna vedecko - výskumná činnosť v odbore, 

- aktívna znalosť anglického jazyka, 

- spracovaný motivačný list predpokladaného pôsobenia na FPV. 

 

Termín nástupu: na základe dohody 

Pracovný čas: na základe dohody 

Miesto výkonu práce: FPV UCM v Trnave 

Termín výberového konania: 31.5.2022 (presný termín bude uchádzačom oznámený mailom) 



 

 

 

  

 

 

Výberové konanie sa uskutoční pred výberovou komisiou, ktorá zhodnotí priebeh výberového konania 

a stanoví poradie uchádzačov. Kritériom na zostavenie poradia uchádzačov bude posúdenie odbornos-

ti, požadovaných znalostí, osobných predpokladov a zručností pre výkon zamestnania a doterajších 

pracovných skúseností. 

 

Uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, konkrétne musí mať 

úplnú spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí spĺňať stanovené kvalifikačné pred-

poklady a osobitné kvalifikačné predpoklady. 

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov (základná minimálna zložka mzdy 920,- Eur). 

 

 

Prihlášku do výberového konania s prílohami: 

- profesijný životopis, 

-     overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogickej hodnosti, 

-     prehľad prednáškovej a publikačnej činnosti, 

-     súhlas so spracovaním osobných údajov/www.ucm.sk, sekcia „výberové konania“, 

 

posielajte 17.5.2022 na adresu: 

 

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave 

Tajomník fakulty 

Nám. J. Herdu 2  

917 01 Trnava  

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie FPV“  


