Rozhovor
Rozhovor s RNDr. M. Felčírom,
absolventom štúdia
Fakulty prírodných vied,
odbor Chémia so zameraním
na biotechnológie.

viac o bio
technológiách
klikni sem

/ Prečo ste sa rozhodli práve
pre štúdium chémie?
Pre štúdium tohto odboru som sa rozhodol preto,
lebo som chcel študovať prírodné vedy a zároveň som
chcel študovať v Trnave a mal som dobré referencie
na tento odbor.
/ Aká bola v detstve vaša vysnívaná práca?
Menilo sa to, ale chcel som byť kuchárom,
ornitológom, entomológom alebo botanikom.
/ Rozmýšľali ste už počas štúdií nad možnosťami
uplatnenia a vedeli ste aké sú u nás možnosti?
Nad možnosťami uplatnenia som samozrejme
rozmýšľal a veril som, že sa mi podarí uplatniť
v nejakom laboratóriu s prácou v odbore.
/ Nerozmýšľali ste nad prácou v zahraničí?
Nie, doteraz som nad prácou v zahraničí nepremýšľal.
/ Stretli ste sa počas školy
s potencionálnym zamestnávateľom?
Nie, počas školy som sa s potenciálnym
zamestnávateľom nestretol.

na FPV UCM v Trnave. Po štyroch rokoch, keď
som si začal hľadať nové zamestnanie, som začal
rozposielať žiadosti a životopisy. Na niektoré som
nedostal ani žiadnu odpoveď. Absolvoval som tri
pohovory (v troch spoločnostiach) a na základe toho
posledného som sa zamestnal na mojom súčasnom
pracovisku.

/ Ako prebiehala vaša cesta
k nájdeniu zamestnania?
Najprv som sa nahlásil na úrade práce ako
nezamestnaný. Asi po piatich mesiacoch som
získal sľúbené miesto na katedre biotechnológií
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/ Mali vaši spolužiaci tiež podobné skúsenosti
ako vy, alebo sa stretli s väčšími problémami
nájsť si prácu?
Neviem o všetkých, ale o tých, o ktorých viem,
tí boli na tom podobne ako ja alebo aj horšie.

práca obnášať, nedá sa povedať, že by ma niečim
výrazne prekvapila, snáď len tým, že som nečakal také
množstvo papierovania.
/ Myslíte si, že nájsť prácu vo vašom odbore
bude pre končiaceho študenta „veľká veda“,
alebo ponúka súčasnosť väčšie možnosti?
Toto je zložitá otázka a je ťažko na ňu jednoznačne
odpovedať. Všetko bude záležať od toho,
ako sa bude vyvíjať situácia v oblasti priemyslu (kríza)
a na trhu práce.

/ Ako ste si prácu hľadali? Mali ste vytvorené
nejaké špecifické kritéria, alebo ste to skôr nechali
tak povediac na náhodu?
Na internete som hľadal pracovné ponuky, kde hľadali
chemikov. K môjmu pracovnému miestu som sa
však dostal z časti náhodou – oslovila ma kamarátka
(tiež absolventka UCM), ktorá mi dala avízo ohľadom
voľného pracovného miesta.

/ Čo by ste študentom odporučili? Na čo by si mali
dávať pozor, už aj počas štúdií a na čo by nemali
zabúdať počas hľadania si práce?
Čo by som im odporučil? Asi aby sa snažili zapamätať
si, čo možno najviac informácií a nadobudnutých
vedomostí a aby sa v čo možno najväčšej miere

/ Teraz pôsobíte na mieste analytik špecialista
v společnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s.
Opíšte nám trochu vašu prácu.

Pôsobím na oddelení QC (kontrola kvality)
v laboratóriu HPLC (kvapalinovej chromatografie)
ako analytik špecialista. Mojou úlohou je pripravovať
a analyzovať vzorky vstupných surovín i hotových
prípravkov, vyhodnocovať namerané dáta a vypisovať
laboratórnu dokumentáciu. Ďalej mám na starosti
správu používaného softvéru.

sústredili na zdokonaľovanie praktických zručností
a osvojovanie laboratórnej praxe.
/ Čo je pre vás, okrem vedy, ešte dôležitejšie?
V dnejšnej dobe to, že mám vôbec nejakú prácu.
/ Na záver otázka, čím by ste chceli byť
v budúcom živote?:)
Nepremýšľal som nad tým.

/ Prekvapila vás niečím,
alebo ste mali presnú predstavu?
Hoci som nemal predstavu o tom, čo bude táto moja

Za rozhovor ďakujeme a želáme veľa úspechov.
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