
Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav 
potravinársky, Priemyselná 4, Bratislava 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 Riešenie úlohy Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách: 

 Centrálne spravovanie, oprava, aktualizácia veľkých databáz a prepájanie na katalógy 

 Návrh zmien štruktúr databáz, resp. príprava nových štruktúr 

 Spolupráca s MPRV, MZ SR, RÚVZ, ŠVPS, ŠVPÚ, Zdravotníckej univerzity a iných organizácií 

 Komunikácia s externými programátormi o úprave softvéru, úprave štruktúr 

 Spracovanie a triedenie dát, štatistické a grafické výstupy 

 Aktívna účasť na realizácii projektov EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) ako i úloh 
vyplývajúcich zo zasadnutí siete EFSA pre kontaminanty, pracovné stretnutia v rámci pracovnej 
skupiny, zasielanie dát do EFSA 

 Aktívna účasť na príprave a riešení projektov na  národnej a medzinárodnej úrovni  

 Zverejňovanie výsledkov publikačnou činnosťou 

 Prezentácia výsledkov na odborných podujatiach a konferenciách 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Vzdelanie 

vysokoškolské II. stupňa 
vysokoškolské III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Chémia 
Prírodné vedy 
Potravinárstvo 
Výživa ľudí 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk -  minimálne Stredne pokročilý (B2) 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• PODMIENKOU VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore chémia/ prírodné vedy/ potravinárstvo 
• Aktívna angličtina (minimálne B2) – komunikácia písomne, ale aj ústne 
• MS Office – veľmi dobrá znalosť Excelu 
• Ochota pracovať s databázami – skúsenosti s prácou vo Visual FoxPro alebo SQL sú výhodou, nie 

podmienkou 



• Analytické a technické myslenie 
• Chuť učiť sa nové veci 
• Komunikatívnosť 
• Flexibilita 
• Tímový hráč 
 
Mzda: Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl 
a výskumných a vývojových zamestnancov, viď  
 
Benefity:  
• pracovný čas 37 ½ hodín týždenne 

• flexibilná pracovná doba 

• 40 dní dovolenky + 5 dní dovolenky z kolektívnej zmluvy 

• gastrolístky v hodnote 4,50 € 

 

 
V prípade záujmu posielajte svoje životopis spolu s motivačným listom mailom na: 
anna.giertlova@nppc.sk   
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