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Rektorka 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

vyhlasuje 

výzvu na obsadenie 2 výskumných - postdoktorandských pracovných miest 

 
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: 29/09/2021 
Uzávierka podávania žiadostí: 1/11/2021 
Predpokladaný termín nástupu: 1/12/2021  
 
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 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 klimatickej zmeny na bionómiu škodcov kultúrnych plodín, ktoré sa stali 
významnými v dôsledku globálneho oteplenia a návrh opatrení s dôrazom na biologické 

metódy ochrany rastlín 
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Väzba na výskumný projekt:  
Postdoktorandská pozícia je spojená s prácou na riešení prebiehajúceho projektu 
„SMARTFARM (2019-2023)“, konkrétne s prácou na aktivite č. 3 s názvom „Systémy 
hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a zmierňujúce dopady klimatickej zmeny “. 
Zodpovedný vedúci témy: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., e-mail: ludovit.cagan@uniag.sk; 
ludovit.cagan@gmail.com 
Pracovisko: Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v 
Nitre, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra   
 
Krátky popis témy: 
Téma je orientovaná na identifikáciu možností využitia nechemických metód ochrany proti 

škodcom jablone domácej. Štúdium sa bude orientovať najmä na možnosti využitia 

entomopatogénnych húb, prípadne baktérií, predátorov a parazitoidov. Ďalšou možnosťou 

bude aj využitie repelentného a insektídneho resp. akaricídneho účinku rastlinných 

esenciálnych olejov, prípadne repelentného účinku čerstvých častí vybraných rastlinných 

druhov. Na základe pokusov sa zhodnotí využitie jednotlivých metód v v praktických 

technológiách pestovania jablone domácej. 

Cieľ predkladanej témy: 
Hlavným cieľom postdoktorandskej výskumnej práce je analýza vplyvu zmeny klímy na výskyt 
škodcov jablone, stanovenie efektivity nechemických a biologických metód ochrany 
s orientáciou na parazitoidy, predátory a entomopatogény. 
 
Špecifikácia odbornej náplne postdoktorandského pracovného miesta:  

Špecifikácia odbornej náplne: Sledovanie a stanovenie druhového spektra a metódy ich 

kvantifikácie, štatistická analýza, príprava a publikovanie vedeckých článkov.  

Metodické znalosti: Znalosti v oblasti ochrany rastlín a špeciálne poľnohospodárskej  

entomológie a akarológie, matematické a štatistické znalosti, znalosť databáz a dobrá znalosť 

anglického jazyka. 

Ostatné požiadavky: morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka. 
Výstup publikačnej činnosti počas výkonu práce na postdoktorandskom pracovnom mieste: 

Minimálne 1+ článkov v Q2 (WoS). 

 
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.   
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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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