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Váš list: Naše číslo: Vybavuje: V Bratislave 

  2017/2022 Uhríková  04.03.2022 

 

 

Vec:Výberové konanie 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava , Fakulta chemickej a 

potravinárskej technológie STU zastúpená dekanom, so sídlom Radlinského 9, 812 37 Bratislava v súlade 

s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje 

výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest odborného asistenta v študijnom odbore  

biotechnológia na Ústave biotechnológie  na FCHPT STU s nástupom od 01.09.2022. 

 

1. Odborný asistent 

Kvalifikačné predpoklady: 

 Vysokoškolské vzdelanie v odbore so zameraním na biotechnológiu a fermentačné 

technológie,  

 Aktívna znalosť anglického jazyka a publikačná činnosť v odbore,  

 Prax s reguláciou a obsluhou fermentačných procesov /polosuché kultivácie, submerzné 

kultivácie/, zručnosť pri práci  s  DNA a  RNA a príprave rekombinantných 

mikroorganizmov a rastlín, 

 Skúsenosť s vedením edukačného procesu formou prednášok seminárov a laboratórnych 

cvičení v slovenskom a anglickom jazyku, 

 Ukončené PhD. v odbore biotechnológie,  

 

 

2. Odborný asistent 

Kvalifikačné predpoklady: 

 Vysokoškolské vzdelanie v odbore so zameraním na biotechnológiu a fermentačné 

technológie,  

 Aktívna znalosť anglického jazyka a publikačná činnosť v odbore,  

 Prax s prípravou vysoko produkčných rekombinantných mikroorganizmov, prax 

s reguláciou a obsluhou fermentačných zariadení pri kultivácii lipofilných 

mikroorganizmov, 

 Skúsenosť s vedením edukačného procesu formou prednášok seminárov a laboratórnych 

cvičení v slovenskom a anglickom jazyku, 

 Ukončené PhD. v odbore biotechnológie,  

 

 

K žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktorú nájdete na stránke:  

 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/vyberove-konania.html?page_id=3204 
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spolu s tlačivom životopis vo forme EUROPASS, priložte prehľad publikačnej a vedeckej 

činnosti, prehľad pedagogickej činnosti, overené doklady o vzdelaní /. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

 

Prihlášky do výberového konania zasielajte na personálne oddelenie FCHPT STU, Radlinského 

9, 812 37 Bratislava   do 30.04.2022. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. v.r. 

  dekan fakulty 

 


