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Rektorka 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

vyhlasuje 

výzvu na obsadenie výskumného - postdoktorandského pracovného miesta 

 
V súlade so Smernicou č.7/2020 pre vytvorenie výskumných - postdoktorandských 

pracovných miest na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (ďalej len „smernica“) 
rektorka SPU v Nitre vyhlasuje výzvu na obsadenie výskumného postdoktorandského 
pracovného miesta. 

 
Termín vyhlásenia výzvy: 21/04/2021 
Uzávierka podávania žiadostí: 15/06/2021 
Predpokladaný termín nástupu: 01/07/2021 alebo dohodou 
 
Pracovné zaradenie: výskumný pracovník 
Predpokladané platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a vnútornými 
predpismi SPU v Nitre. 
 
Pracovná zmluva:  1 rok s možnosťou predĺženia na 3 roky 
Ustanovený týždenný pracovný čas: 37,5 h 

 
Oprávnenými žiadateľmi na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda sú osoby, 

ktoré ukončili štúdium tretieho stupňa štúdia na vysokej škole resp. výskumnej inštitúcii, 
prípadne cudzí štátni príslušníci v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky najneskôr päť rokov pred nástupom na 
postdoktorandské pracovné miesto.  

Žiadateľ na obsadenie pracovného miesta sa musí odborne profilovať k vypísanej téme 
postdoktorandského pracovného miesta. 

 

Názov témy: 

Vplyv aplikácie biouhlia na emisie skleníkových plynov (N2O, CO2), kvalitu pôdy a 
úrody plodín na poľnohospodárskych pôdach Podunajskej nížiny 
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Väzba na výskumný projekt: 
Postdoktorandská pozícia bude obsahovo naviazaná na riešenie v súčasnosti bežiaceho 
projektu „SMARTFARM (2019-2023)”, konkrétne aktivity č.3 pod názvom „Systémy 
hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a zmierňujúce dopady klimatickej zmeny“. 
 
Zodpovedný vedúci témy:  doc. Ing. Ján Horák, PhD. 
Pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie, Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva, SPU v Nitre, Hospodárska 7, 949 76  Nitra, e-mail: jan.horak@uniag.sk 
 
Popis témy:  

Biouhlie je produkt tepelnej degradácie biomasy bohatý na uhlík. Tzv. „Terra Preta“ 
koncept je zodpovedný za nedávne zvýšenie záujmu o výskum biouhlia, ktorý je podnietený 
hlavnými globálnymi problémami: klimatickou zmenou a potrebou rozvoja udržateľných 
poľnohospodárskych systémov. Bolo publikovaných niekoľko pozitívnych dopadov biouhlia 
aplikovaného do pôdy na zmiernenie klimatickej zmeny prostredníctvom zvyšovania zásob 
uhlíka v pôde a znižovania emisií skleníkových plynov z pôdy, zlepšovania kvality pôdy a 
produkcie plodín. Zatiaľ čo mnoho výskumných štúdií sa sústreďovalo na krátkodobý vplyv 
aplikácie biouhlia do pôdy, existuje len málo dostupných výsledkov výskumu s dlhodobým 
vplyvom (napr. > 2 roky) v poľných podmienkach, ktoré by slúžili pre spracovanie odporúčaní 
pre poľnohospodárov.  

Náš tím disponuje poľným experimentom s biouhlím (založený v r. 2014), kde sú skúmané 
emisie GHGs z pôdy, fyzikálne, chemické, mikrobiologické vlastnosti pôdy a úrody poľných 
plodín. Tím disponuje veľmi dobre vybavenou špeciálnou laboratórnou technikou potrebnou 
pre všetky analýzy. 
 
Cieľ predkladanej témy: 

Hlavným cieľom navrhovanej témy je komplexný dlhodobý výskum vplyvu aplikácie 
biouhlia na emisie GHGs z pôdy (N2O, CO2), fyzikálne a chemické  vlastnosti pôdy a úrody 
poľných plodín. 

 
Špecifikácia odbornej náplne postdoktorandského pracovného miesta:  

Špecifikácia odbornej náplne: 
1. Kvantifikácia dlhodobého vplyvu biouhlia na: 

• emisie oxidu dusného (N2O), oxidu uhličitého (CO2)  

• chemické vlastnosti pôdy – Corg, pH, minerálny dusík 

• fyzikálne vlastnosti pôdy akými sú retenčná krivka, intenzita infiltrácie a hydraulická 
vodivosť  pôdy 

• úrody poľných plodín 
2. Modelovanie vybraných skúmaných parametrov v regionálnej mierke 

(poľnohospodársky využívané pôdy Podunajskej nížiny) a formuláciu stratégií a 
odporúčaní pre poľnohospodársku prax. 
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Metodické znalosti: 

• Dobré znalosti anglického jazyka,  

• Znalosť práce s PC, 

• Dobré znalosti vo vedeckej problematike pôdnych vlastností, 

• Skúsenosť s pripravovaním a písaním vedeckých publikácií v renomovaných 
recenzovaných vedeckých časopisoch, 

• Nasledovné skúsenosti budú výhodou: skúsenosti s laboratórnymi a poľnými 
prístrojmi na meranie rôznych pôdnych parametrov; skúsenosti s modelovaním 
parametrov vlastností pôdy, resp. emisií skleníkových plynov, znalosti fyziológie 
rastlín), 

• Morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka.  
Výstup publikačnej činnosti počas výkonu práce na postdoktorandskom pracovnom mieste:  

• Minimálne príprava a podanie jedného vedeckého článku (WoS: Q1 alebo Q2) 
 

Výberový proces 
 
V prvom kole výberová komisia menovaná rektorkou posúdi predložené žiadosti 

prihlásených uchádzačov v súlade s požadovanými podmienkami a dokladmi definovanými 
v tejto výzve. Žiadatelia, ktorý nesplnili definované náležitosti tejto výzvy, nepostupujú do 
druhého kola.   
 

Druhým kolom sa rozumie pohovor uchádzača v slovenskom alebo anglickom jazyku. 
Uchádzač v maximálne 10 minútovej prezentácii predstaví svoju víziu, plánovanú výskumnú 
činnosť a profesionálnu vhodnosť s uvedenou pracovnou pozíciou. Prezentácia bude 
prebiehať formou riadeného rozhovoru uchádzača s členmi výberovej komisie.  
 

Výberová komisia určí celkové poradie uchádzačov. Konečné rozhodnutie o obsadení 
pracovného miesta výberovým konaním vydá rektorka univerzity. Vydaním rozhodnutia 
rektorky univerzity je výberové konanie skončené.  
 

Súčasťou žiadosti na obsadenie pracovného miesta postdoktoranda sú nasledovné 
dokumenty predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku: 

• Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní 

• Motivačný list 

• Výskumný zámer predložený uchádzačom 

• CV s akcentom na vedeckovýskumné aktivity relevantné k danej téme  

• Základné scientometrické ukazovatele žiadateľa (zoznam publikácií s dôrazom na práce 
indexované vo WOS a SCOPUS a časopisecké práce, prehľad citácií, patentová aktivita, 
transfer poznatkov do praxe, ateliérové aktivity) 

• Zoznam riešených výskumných grantov a stručná charakteristika najvýznamnejších 
výsledkov z ich riešenia 

• Zoznam absolvovaných stáží výhodou 
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• Ďalšie prípadné informácie dokresľujúce odborný profil žiadateľa 

• Overené kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní druhého a tretieho stupňa štúdia 

• Overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace 
 
Prihlášky uchádzača zasielajte na adresu:  
 
Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
Útvar personalistiky 
Tr. A. Hlinku 2 
949 76 Nitra 
 
 
 
  
 
                                                                                     doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 
           rektorka 


