
ŠTÁTNY VETERINÁRNY A  POTRAVINOVÝ ÚSTAV 
Jánoškova 1611/58, 026 01  Dolný Kubín 

 
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 
42355613, prijme do zamestnania pracovníka na pracovnú pozíciu: 
 

ODBORNÝ PRACOVNÍK 
Miesto výkonu práce:  
Organizačná zložka: Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave,  

Botanická 15, 842 52 Bratislava 
Predpokladaný termín nástupu: dohodou 
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú 
 
Kvalifikačné predpoklady: podľa § 2 a 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov: 
 

· vzdelanie vysokoškolské II. stupňa – s chemickým zameraním  
Náplň práce: vykonávanie laboratórnych analýz na princípe chromatografie 
 
Prax v odbore: nie je podmienkou 
Iné kritéria a požiadavky: 

· Uchádzač o zamestnanie musí spĺňať na výkon práce vo verejnom záujme 
predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) d) a ods. 2 až ods. 4 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   

· kladný vzťah k práci, schopnosť zvládať vysoké pracovné zaťaženie a stresové 
situácie 

· schopnosť pracovať v kolektíve, aj samostatne 
· ovládania  práce s PC – MS Windows, MS Office, Internet 
· znalosť anglického jazyka 

Zoznam požadovaných dokladov: 
· žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 
· profesijný štruktúrovaný životopis (podpísaný) 
· doklad o dosiahnutom vzdelaní  
· doklady preukazujúce trvanie predchádzajúcich pracovných pomerov, resp. potvrdenia 

ÚPSVR z evidencie nezamestnaných, ak pracoval alebo bol zaradený v evidencii; 
· rozhodnutie o priznaní niektorého z dôchodkov, resp. rozhodnutia ÚPSVR 

o zdravotnom postihnutí , ak bolo také rozhodnutie vydané; 
· súhlas na spracovanie osobných údajov 

Vstupná lekárska prehliadka:  
Absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky zabezpečuje zamestnávateľ.  
Funkčný plat zamestnanca: podľa § 3 a  násl. zákona č. 553/2003 Z. z. a Prílohy č. 3                    
k zákonu  sa skladá z : 

· tarifného platu od 802 € do 965,20 € podľa praxe, 
· kompenzácie za prácu v zdraviu škodlivom prostredí 64,00 €, 
· osobného príplatku priznaného po trojmesačnej skúšobnej dobe. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania zasielajte do 12. októbra 2022 na adresu: 
Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická 15, 842 52 Bratislava, 
prípadne elektronicky na e-mail: riaditel@svuba.sk; vinicky@svuba.sk  
Informácie: tel.: +421 2 38 108 211, +421 2 38 108 212; www.svpu.sk   
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vinický, č. t. +421 2 38108215, e-mail : vinicky@svuba.sk 


