
 

 

 

 

 

Tlačová správa   

Názov: Kariérna škola pre študentov doktorandského štúdia v oblasti vied o živej prírode 

Podtitul: Jarná škola CarLiS 2022 

Celkom 25 doktorandov otestovalo medzinárodné kurikulum kariérneho rozvoja – novú 

ponuku kurzov, ktoré majú budúcim absolventom doktorandského štúdia poskytnúť nástroje 

na odštartovanie úspešnej kariéry mimo akademickej sféry. 

Založenie vlastného startupu, alebo práca v etablovanej výskumnej spoločnosti? Ako správne 

ochrániť vlastné inovácie a zároveň ich úspešne uviesť na trh? To je len pár tém z programu 5-

dňovej Jarnej školy v Piešťanoch, kde sa prostredníctvom prednášok, workshopov, panelových 

diskusií a kariérnych rozhovorov vybraní rakúski a slovenskí odborníci v oblasti vied o živej 

prírode, profesionáli z oblasti HR, patentovej ochrany a experti na komunikáciu a manažment 

podelili s mladými výskumníkmi o svoje odborné znalosti a skúsenosti. 

Len asi jedna tretina doktorandov nájde uplatnenie po ukončení svojho štúdia na univerzite. 

Aj z tohto dôvodu sa rozhodli SAIA, n. o., Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied a Univerzita vo Viedni spojiť svoje 

sily s cieľom vytvoriť medzinárodné kurikulum kariérneho rozvoja pre doktorandov. Napriek 

tomu, že mladí vedci získavajú odborné znalosti a výskumné kompetencie v oblasti vied o živej 

prírode na univerzitách a výskumných pracoviskách, chýba im zameranie na získanie iných 

typov zručností požadovaných v profesionálnom svete pre úspešný štart ich kariéry. 

"Teraz som si už vedomá svojich kariérnych možností po ukončení doktorandského štúdia." 

(Janaki Devi Somasundaram, doktorandka z Katedry anorganickej chémie, Prírodovedeckej 

fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave) 

Mäkké zručnosti, kariérne kompetencie, zručnosti na prenos vedomostí do praxe a zručnosti 

pre podnikanie tvorili základné obsahové moduly Jarnej školy. Mladí výskumníci mali možnosť 

sa oboznámiť so stratégiami efektívnej komunikácie v rôznych situáciách a kontextoch – od 

prestávky na kávu cez networking až po pracovný pohovor, ako aj získať rôzne tipy a triky na 

zlepšenie časového manažmentu a profesionálneho vystupovania. 

"Pohľad do vývoja, štruktúr a ekonomických rozhraní odvetvia vied o živej prírode bol 

obzvlášť poučný." (Gamal Zain, doktorand z Ústavu polymérov SAV) 

Pavol Čekan, generálny riaditeľ MultiplexDX, ale aj odborníci v oblasti HR priblížili 

výskumníkom ako funguje trh práce v oblasti vied o živej prírode so zameraním sa na otázky 

ohľadom začatia podnikania až po aktuálne príležitosti a ťažkosti pri výbere zamestnania. 



Cesta od hodnotenia vlastného nápadu k podnikateľskému modelu môže byť dlhá. Preto im 

tím odborníkov poskytol informácie a sprostredkoval skúsenosti z oblasti prípravy 

podnikateľského zámeru, právnych princípov a praktických aspektov transferu technológií a 

ochrany duševného vlastníctva. 

"Škandál Theranos nás prinútil diskutovať o našej sociálnej zodpovednosti a etických 

otázkach v oblasti vied o živej prírode." (Jelena Pavlovič, doktorandka z Ústavu molekulárnej 

biológie SAV) 

No nielen osobná kariérna dráha vo vzťahu k očakávaným pracovným vyhliadkam bola 

predmetom diskusie na Jarnej škole. Dôležitá bola aj úloha vied o živej prírode v spoločenskom 

kontexte. Diskutovalo sa o zodpovednosti priemyslu v otázkach ochrany klímy, distribúcie 

zdrojov v lekárskej starostlivosti, ako aj o etických princípoch vedeckých pracovných metód. 

Jarná škola 2022 bola organizovaná v rámci projektu CarLiS (Careers in Life Sciences) 

podporeného prostredníctvom programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Akcia 

Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, podporuje aktivity projektu. 

Kontakt pre prípadné otázky: Zuzana Kováčiková, carlis@saia.sk 

 

 

 

 

 


