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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: 20/05/2021 
Uzávierka podávania žiadostí: 31/07/2021 
Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2021 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: 

Determinácia účinku faktorov záťaže na životné podmienky koní 
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Väzba na výskumný projekt:  
Výskumný zámer bude riešený v rámci projektu VEGA a projektu SMART, ktoré sú zamerané 
na zmeny vnútorného prostredia koní počas záťaže a jej vplyv na životné podmienky koní. 
Zodpovedný riešiteľ uvedených projektov je prof. Ing. Marko Halo, PhD.  
 
Zodpovedný vedúci témy: prof. Ing. Marko Halo, PhD. 
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, e-
mail: marko.halo@uniag.sk 
 

Popis a cieľ predkladanej témy:  

Predkladaná téma bude sledovať správne zostavenie stupňa záťaže u testovaných koní s 
cieľom vedeckej charakteristiky vplyvu a adaptácie zmien organizmu  na rôzne úrovne záťaže 
a následne ich dopad na ich životné podmienky. Vo výskume budeme analyzovať účinok 
faktorov záťaže na vnútorné prostredie koní s cieľom zachovania ich welfare. Poznanie 
fyziológie adaptácie koní je prvým krokom k zintenzívneniu a k skvalitneniu tréningového 
procesu. Pre dosiahnutie vytýčeného cieľa analyzujeme viaceré markery úzko súvisiace s 
procesmi genézy stresových hormónov – adrenalín, noradrenalín, kortizol a bielkoviny 
súvisiace s endokrinnou odpoveďou, zápalové markery - prozápalové cytokíny, markery 
oxidačnej rovnováhy - antioxidačné enzýmy, endogénne antioxidanty, markery oxidačného 
poškodenia buniek na celulárnej úrovni. 
 

Špecifikácia odbornej náplne postdoktorandského pracovného miesta:  

Špecifikácia odbornej náplne: Uchádzač o postoktoranské miesto musí disponovať so 
skúsenosťami v odbore živočíšna produkcia. Jeho odborné zameranie musí vykazovať hlboké 
znalosti v oblasti etológie, fyziológie tréningu a manažmentu koní.  
Metodické znalosti: 

• metodické postupy odberu a spracovania biologického materiálu od koní  

• stanovenie a hodnotenie biochemických parametrov v analyzovaných vzorkách 

• vytváranie nových  modelov hodnotenia vzorcov správania sa 

• schopnosť tvorivo identifikovať a riešiť problémy 

• využívať pozorovacie údaje na vylepšenie modelov a implementáciu alternatívnych 
riešení 

• schopnosť pracovať ako člen multidisciplinárneho výskumného tímu 

• publikovať články v recenzovaných časopisoch 
Ostatné požiadavky: aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť práce s PC, 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 
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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 

• 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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