
 

 

 

 

 

 
 

 

Č. j.:  ...................... 
 

 

Rektor Univerzity Pavla  Jozefa Šafárika v Košiciach, v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 

131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta na pozíciu 

 

Vedecký pracovník – v oblasti štúdia proteínov 
 

v rámci projektu Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne 

(OPENMED). Pracovné miesto vzniká v Centre interdisciplinárnych biovied Technologického 

a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (CIB TIP-UPJŠ).   
 

Stručný opis činnosti:  

Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej 
a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.  

 

Požadované odborné znalosti:   

- skúsenosti s expresiou a izoláciou proteínov z baktérií, príp. iných hostiteľských organizmov,  
- prepojenie základného a  aplikovaného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, 

- vývoj analytických metód, 

- skúsenosti s prácou s bunkovými kultúrami, vírusmi a baktériami, 
-  metódy molekulárnej biológie (Izolácia DNA, RNA, RT-PCR, práca s rekombinantnou DNA) 

- autorstvo na publikáciách vo vedeckých časopisoch, prvý resp. korešpondenčný autor na týchto 

publikáciách, 
- spolupráca s farmaceutickými spoločnosťami resp. spoluriešenie biotechnologicky zameraného 

projektu. 

 

Ďalšie podmienky a požiadavky:  

- štátna príslušnosť SR, 

- znalosť najmenej jedného svetového jazyka, 

- preukázateľná publikačná činnosť,  
- schopnosť viesť tím a pripravovať vedecké projekty. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu, 

- profesijný štruktúrovaný životopis (životopis by mal obsahovať zoznam najvýznamnejších 
publikačných a prípadne grantových výstupov), 

 



Spôsob výberového konania: 

Pohovor pred výberovou komisiou. 
Po zhodnotení základných podkladov výberovou komisiou zloženou z členov Centra 

interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ, vedenia UPJŠ  a externých odborníkov v danej oblasti budú 

na  pohovor  pozvaní maximálne traja uchádzači.  

 
Predpokladaný nástup: 

1.1.2021 

 

Dátum a miesto podania žiadosti a dokladov: 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi  je potrebné 

zaslať poštou alebo elektronicky do 6.11.2020 na adresu: 
 

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. 

vedúci 

Centra interdisciplinárnych biovied TIP-UPJŠ 
Jesenná 5 

041 54 Košice 

e-mail: erik.sedlak@upjs.sk 
 

Ďalšie informácie: 

Doba trvania pracovného pomeru na funkčnom mieste: 24 mesiacov (s možnosťou následného 
predĺženia pracovného pomeru). 

Platové ohodnotenie (hrubá mzda): 30 000 Euro/rok.  

 

 
 

Košice 15.10. 2020 

                  prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., v.r. 

                r e k t o r 


