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Europass - životopis   

  

Osobné údaje  

Priezvisko(á) / Meno(á) ŠOLTYS Jindřich MVDR., CSc. 

Adresa(y) Parazitologický Ústav SAV, Hlinkova 3, Košice 04001 

Telefón(y) 055/6334455 (linka 23) Mobil:  

Fax(y) 055/6331414 

E-mail(y) soltys@saske.sk 
  

Štátna(e) príslušnosť(ti) SR 
  

  

  

Prax  
  

Od - do Október 1988 - doteraz 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Interný ašpirant, postdoktorand, vedecký pracovník, so zameraním na výskum v oblasti imunológie a 
imunomodulácii pri parazitárnych ochoreniach, séfredaktor časopisu Helminthologia 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riešenie výskumných úloh na Oddelení experimentálnej imunológie PAÚ SAV, dnes Oddelenie 
parazitárnych chorôb 

Názov a adresa zamestnávateľa Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovensko 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

  Výskum a vzdelávanie, imunológia a parazitológia 
 

Od - do Júl 2007 - December 2014 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Research assistant professor - docent na Oddelení translačného výskumu pri autoimunitných a 
neuromuskulárnych ochoreniach. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riešenie výskumných úloh a projektov. 

Názov a adresa zamestnávateľa Lekárska fakulta v Saint Louis, Saint Louis, Missouri, USA 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

  Výskum, vzdelávanie a imunológia.  
 

Od - do Oktober 1999 – Jún 2007 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Research fellow  -  vedecký pracovník na Oddelení infekčných ochorení, alergológie, imunológie 
a reumatológie. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riešenie výskumných úloh a projektov. 

Názov a adresa zamestnávateľa Lekárska fakulta v Clevelande, CWRU, Ohio, USA 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

  Výskum a vzdelávanie, imunológia a infekčné ochorenia.  
  

Od - do Január 1997 - September 1999 

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Visiting scholar - vedecký pracovník so zameraním na výskum adhezívnych molekúl a zápalov. 

Hlavné činnosti a zodpovednosť Riešenie výskumných úloh a projektov na Oddelení bakteriálnych ochorení hospodárskych zvierat 

Názov a adresa zamestnávateľa Montana State University, Bozeman, Montana, USA 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

Výskum a vzdelávanie, imunológia a infekčné ochorenia. 

                                                    Od - do     Október 1995 - Október 1996  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie     Royal Society Fellow - vedecký pracovník so zameraním na výskum vrodenej a získanej imunitnej     
   odpovede pri parazitárnych ochoreniach.  

Hlavné činnosti a zodpovednosť     Riešenie výskumných úloh na oddelení parazitológie  

Názov a adresa zamestnávateľa     University of Nottingham, Nottingham, U.K.  
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Vzdelávanie a príprava  

                                                      Od - do     Január 2003 – December 2004  

      Názov získanej kvalifikácie        NIH postdoctoral fellowship - Ruth L. Kirschstein National Research Service Award.  

      Hlavné predmety/ profesijné zručnosti     Imunológia  

      Názov a typ organizácie poskytujúcej  
      vzdelávanie a prípravu  

   Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio , USA  

      Stupeň vzdelania v národnej alebo      
      medzinárodnej klasifikácii  

   3. stupeň vzdelávania (ISCED 6)  

     Názov získanej kvalifikácie/študijný 
     odbor  

   3.2.1994 – Akademická hodnosť kandidát vied CSC., (PhD.)  
   Kandidát veterinarnych vied/ invazne choroby  

     Hlavné predmety/ profesijné zručnosti     Parazitológia, zoonózy a imunólogia  

     Názov a typ organizácie poskytujúcej     
     vzdelávanie a prípravu  

   Parazitologický ústav SAV, Košice, Slovensko  

    Stupeň vzdelania v národnej alebo      
    medzinárodnej klasifikácii  
 

   3. stupeň vzdelávania (ISCED 6)  

                                                     Od - do     September 1981 - September 1986  

    Názov získanej kvalifikácie     Vysokoškolské vzdelanie, Akademická hodnosť, doktor veterinárskej medicíny, MVDr.  

    Hlavné predmety/ profesijné zručnosti     Všeobecné veterinárske lekárstvo  

    Názov a typ     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 

Ďalší(ie) jazyk(y)  

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie 

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

 

Jazyk  C2 anglicky C2 anglicky C2 Anglicky C2 anglicky C2 anglicky 

Jazyk  B2 rusky B2 rusky B2 Rusky B2 rusky B2 rusky 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF) 

Technické zručnosti a kompetencie Schopnosť riešiť vedecké problémy, vzdelávanie - vedenie bakalárov, diplomantov a doktorandov, 
pedagogická činnosť, popularizácia vedy, koncepčná príprava časopisu, vedenie redakcie a 
redakčnej rady, odborné preklady a posudzovanie článkov, príprava výskumných projektov 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie Znalosť Microsoft Office Suite™, štatistická analýza a spracovanie údajov v odborných databázach. 
  

Zručnosti a kompetencie   Prietoková cytometria, imunohistochémia, konfokálna mikroskopia, molekulárna biologia  in vivo a in    
  vitro analýza vrodenej a získanej imunity (ELISPOT, ELISA, IFA), izolácie DNA z biologických vzoriek 
  (PCR, RT-PCR) štatistická analýza výsledkov (FlowJo, FCAP, Winlist Verity, Graph Pad Prism etc.) 

  

Ďalšie zručnosti a kompetencie  
  

Vodičský(é) preukaz(y)  
  

Doplňujúce informácie  
  

Prílohy  

Scientific interests Parasitology, Immunology, Autoimmunity, Regenerative medicine 

 


