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Uhríková 10.02.2023 

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 

vyhlasuje v zmysle vnútorného predpisu STU „Zásady výberového konania na STU“ vydané v súlade s § 

15 ods.1 písm. d) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov výberové 

konanie na obsadenie 1 pracovného  miesta: 

 

Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním na Ústave potravinárstva a výživy na Oddelení výživy 

a hodnotenia kvality potravín na FCHPT STU. 

 

Pracovná náplň:  

 

 Samostatné riešenie úloh rozvoja vedy a techniky, 

 Analytická a syntetická činnosť pri príprave teoreticko-metodologických východísk úloh 

rozvoja vedy a techniky. 

 

Požadované kvalifikačné  predpoklady: 

 

 Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v odbore Potravinárstvo.  

 

Iné kritériá a požiadavky:  

 

 Riešiteľ výskumných projektov, 

 Publikačná činnosť v odbore potravinárstvo alebo biológia alebo chémia, musí zahŕňať aspoň 10 

publikácií v databáze WOS a SCOPUS, adekvátny počet ohlasov na vedecko výskumnú činnosť,   

 Aktívna znalosť anglického jazyka, 

 Práca s PC  

 

Predpokladaný termín nástupu:  01.04.2023.  

Základná zložka mzdy : v zmysle Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme. 

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

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/vyberove-konania.html?page_id=3204 

 

spolu s tlačivom životopis vo forme EUROPASS, priložte prehľad publikačnej a vedeckej činnosti, 

overené doklady o vzdelaní a doklad o bezúhonnosti (aktuálny výpis z registra trestov). 

 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/vyberove-konania.html?page_id=3204
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V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní ani doklad o 

bezúhonnosti. 

 

Fakulta chemickej  potravinárskej technológie STU so sídlom v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté 

osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR O ochrane 

osobných údajov. Osobné údaje zhromažďuje iba na základe dobrovoľného poskytnutia. Zaslané žiadosti 

budú archivované v zmysle Registratúrneho poriadku STU. Neúspešným uchádzačom budú materiály po 

vyhodnotení výsledkov výberového konania vrátené. 

 

Prihlášky  do výberového konania zasielajte na adresu: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

STU, personálne oddelenie,  Radlinského 9, 812 37  Bratislava do  06.03.2023. 

 

 

 

             prof. Ing. Anton G a t i a l, DrSc. v.r. 

                           dekan fakulty 

 


