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Rektorka 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

vyhlasuje 

výzvu na obsadenie výskumného - postdoktorandského pracovného miesta 

 
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: 26/07/2021 
Uzávierka podávania žiadostí: 16/08/2021  
Predpokladaný termín nástupu: 02/09/2021  
 
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 do 30.06. 2023 
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: 

 

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta 

Väzba na výskumný projekt:  
APVV-18-0312 Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k zdraviu konzumenta (2019-

2023), DS-FR-19-0049 Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu 
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fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie (2020-2022), VEGA 1/0266/20 

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii 

civilizačných chorení (2020-2023), Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a 

inovatívne potraviny, Drive4SIFood (2020-2023) a NUKLEUS (2020-2023), EIT Food Hub 

(2021-2023)    

 

Zodpovedný vedúci témy: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.  

Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU 

v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-mail: adriana.kolesarova@uniag.sk 

Popis témy:  

Oblasť nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok rastlinného pôvodu, 
ktoré dokážu efektívne modulovať metabolické procesy buniek živočíchov vrátane človeka. 
Takýmito látkami sú fytonutrienty, účinné látky alebo antioxidanty, ktoré chránia organizmus 
pred oxidačným stresom. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky – 
polyfenoly a flavonoidy s poteciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou. 
Skúmanie účinkov fytonutrientov z tradičných a netradičných druhov ovocia (baza čierna, 
ríbezľa čierna, zemolez kamčatský, vinič hroznorodý, rakytník rešetliakový, granátové jablko, 
kustovnica čínska, a i.) a ich mechanizmus účinku na zdravé, ale aj nádorové bunky je 
predmetom riešeného projektu. 

Cieľ predkladanej témy: 

Etapa 1 je zameraná na izoláciu a dizajnovanie fytonutrientov zo skupiny flavonoidov 

(izokvercitrín, rutín a i.), elagitanínov (punikalagín, kyselina elagová a i.), glykozidov 

(amygdalín a i.), ale aj z ovocia ako sú baza čierna (Sambucus nigra), ríbezľa čierna (Ribes 

nigrum L.), zemolez kamčatský (Lonicera kamtschatica), vinič hroznorodý (Vitis Vinifera), 

rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides), granátové jablko (Punica granatum), goji - 

kustovnica čínska (Lycium chinensis) a i.  

Etapa 2 je zameraná na in vitro testovanie vybraných fytonutientov na zdravých ľudských 

modelových bunkových líniách (línia ovariálnych granulóznych buniek, línia endotelových 

buniek a i.) s cieľom určiť signálne dráhy, cez ktoré príslušné rastlinné bioregulátory pôsobia 

(mTOR signálna dráha, signálne dráhy cez ubiquitin, PAWP a i.), ale aj hodnotenie účinkov 

rizikových faktorov – mykotoxínov, ktoré môžu byť iniciátormi štruktúrneho, funkčného 

poškodenia alebo až transformácie normálnych zdravých bunkových systémov na malígne.   

Etapa 3 je založená na in vitro testovaní fytonutrientov na vybraných nádorových ľudských 

modelových bunkových líniách (línia ovariálneho karcinómu, línia adrenokarcinómových 

buniek a i.) so zameraním sa na indukciu programovanej bunkovej smrti – apoptózy 

a elimináciu bunkového rastu, proliferácie a metabolizmu.  
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Etapa 4 je zameraná na výskum a využitie tradičných a netradičných druhov ovocia 

v technológii produkcie potravín (cereálne výrobky, mäsové výrobky, medy a i.) s vyššou 

pridanou nutričnou hodnotou. 

 
Špecifikácia odbornej náplne postdoktorandského pracovného miesta:  

Špecifikácia odbornej náplne: dizajnovanie prírodných fytonutrientov z tradičných 
a netradičných druhov ovocia a testovanie ich účinkov na zdravých i patologických 
humánnych modelových bunkách s perspektívou určenia intracelulárnej signalizácie a ich 
využiteľnosť pre produkty s vyššou pridanou hodnotou.  
 
Metodické znalosti: in vitro kultivácie buniek, ELISA, Western-blotting, technológie 
spracovania produktov živočíšneho pôvodu (medy) 
 
Výstup publikačnej činnosti počas výkonu práce na postdoktorandskom pracovnom mieste:  
Minimálne príprava a podanie jedného vedeckého článku (WoS: Q1 alebo Q2)  
 
Ostatné požiadavky: aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť práce s PC, skúsenosti 
s pripravovaním a písaním vedeckých publikácií v renomovaných recenzovaných vedeckých 
časopisoch, morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka. 
 

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 



SLOVENSKÁ  
POĽNOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE 
 
 

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE  |  Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra   

tel.: +421 37 641 5518  |  fax: +421 37 641 5554   | www.uniag.sk | klaudia.halaszova@uniag.sk  

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.  
Rektorka  
• 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 

• 1 odporúčací list 

• 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 
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