
Pracovné miesto: Odborný laboratórny pracovník na oddelení chemických analýz ovzdušia 

a biologických expozičných testov 

 

Miesto práce: RÚVZ so sídlom v Prešove 
Prešovský kraj (Práca vyžaduje cestovanie) 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  

Termín nástupu: 01. 11. 2018 

Ponúkaný plat: v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z. a NV č. 358/2017 so zaradením do 

9.platovej triedy 

 

Organizačný útvar: Odbor laboratórnych činností – Oddelenie chemických analýz ovzdušia 

a biologických expozičných testov (OCHAO a BET) 

 

Pracovná pozícia: chemik  

 

Informácia o pracovnom mieste: 

 Odbor laboratórnych činností RÚVZ so sídlom v Prešove vykonáva objektivizáciu 

zložiek a faktorov životného a pracovného prostredia a súčasťou odboru je oddelenie CHAO 

a BET. 

 VŠ pracovník na oddelení CHAO a BET vykonáva skúšanie faktorov pracovného 

a vnútorného ovzdušia pre chemické škodliviny a prašnosť, koordinuje prácu meracej skupiny 

v teréne pri odbere vzoriek ovzdušia. Vykonáva odber vzoriek ovzdušia s následným 

spracovaním v laboratóriu a výpočtom stanovených koncentrácií, pripravuje podklady 

k protokolom a podieľa sa na ich vyhotovení. Zabezpečuje spracovanie a vyhodnotenie 

vzoriek metódou plynovej chromatografie, metódou spektrofotometrickou, polarografickou 

metódou a metódou kvapalinovej chromatografie. Vykonáva spracovanie a kontrolu 

kalibračných kriviek, regulačných diagramov, podkladov pre zhotovenie validačných 

charakteristík metódy. Vykonáva analýzy biologického materiálu metódami spektrálnymi, 

HPLC a podieľa sa na výpočtoch stanovených koncentrácií,  pripravuje podklady 

k protokolom a podieľa sa na ich vyhotovení. 

Vykonáva základné, ale aj špeciálne laboratórne vyšetrovacie postupy, spracúva analytické 

postupy pre nové laboratórne metódy, aplikuje najnovšie poznatky z literatúry a technických 

noriem. 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

VŠ II. stupňa v odbore chémia 

Počítačové znalosti: Word, Excel, PowerPoint, Outlook – pokročilý 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – mierne pokročilý (B1) 

- pozitívny a aktívny prístup k práci 

- komunikatívnosť, zodpovednosť 

- schopnosť kolektívne pracovať a prezentovať organizáciu 

 

Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa. 

 

Žiadosť a stručný životopis zaslať na adresu organizácie alebo na e mail: 

po.popjak@uvzsr.sk  

Predpokladaný termín osobného pohovoru: 43. kalendárny týždeň 2018 

mailto:po.popjak@uvzsr.sk

