
J. Šajbidor - životopis 

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
 
Osobné údaje:  narodený 22. 9. 1955 v Kysuckom Novom Meste 

ženatý, tri deti 

Vzdelanie:  1978 – Ing.  Chémia a technológia požívatín 
   1982 – CSc.  Chémia a technológia požívatín 
   1995 – doc. Biochemická technológia 
   1999 – DrSc. Biotechnológia 
   2001 – prof.  Biochemická technológia 

Pracovné zaradenie: 1982 – 1995 odborný asistent 
   1995 – 2001 docent 
   2001 – profesor, prodekan fakulty  

Pedagogika: vedúci 30 diplomantov a 5 doktorandov 
- garant št. programu Biotechnológia v 2. a 3. stupni štúdia na FCHPT 
- predseda spoločnej odborovej komisie (SOK)  Ing. a PhD. štúdia 
- člen SOK na Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte biotechnológie 

a potravinárstva SPU v Nitre 
- člen komisie pre kurikulárnu transformáciu stredoškolského 

vzdelávania (2004 – 2006) 
- člen Ústrednej maturitnej komisie pri MŠ SR 

Veda a výskum: zameranie – biotechnologická produkcia mikrobiálnych lipidov 
- autor alebo spoluautor viac ako 170 vedeckých a odborných prác 
- spoluautor dvoch zahraničných monografií a 4 autorských osvedčení 
- viac ako 300 citácii podľa SCI 
- predseda komisie pre udeľovanie titulu DrSc. v odboroch - 

Priemyselná biotechnológia, Chémia a technológia požívatín 
a Potravinárska technológia  

Študijné pobyty: 1986 -  University of Alberta, Edmonton, Kanada  
1996 -  National Institute of Bioscience and Human Technology, Tsukuba, 

Japonsko 

Poverenia:  -     podpredseda Vedeckej rady FCHPT STU 
- podpredseda Vedeckého kolégia SAV pre biologicko-ekologické vedy 
- člen Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity 
- člen Vedeckej rady FBP, SPU v Nitre 
- člen Atestačnej komisie STU v Bratislave a SPU v Nitre 
- člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied 
- člen Slovenského združenia pre priemyselnú biotechnológiu 
- člen odbornej skupiny EFSA (European Food Safety Authority) 
- člen ISEKI FOOD Association  
- delegát Slovenskej republiky pri ECVAM (European Centre for the 

Validation of Alternative Methods) JRC  Ispra (do r. 2005) 
- tajomník Potravinárskej sekcie Slovenskej spoločnosti pre vedy 

poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske pri SAV 
- člen Editorial board of Journal of Food and Nutrition Research  
- člen Editorial board of Czech Journal of Food Science  
- predseda redakčnej rady Acta Chimica Slovaca 

 


