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   Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vypisuje v zmysle § 77 ods.1  

zákona č. 131/2002  Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie: 

 

1 miesto vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta, na Fakulte ekonomiky a 

manažmentu, Katedra manažmentu, pre výučbu predmetov: manažérske poradenstvo, 

environmentálny manažment a manažment kvality.  

 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky: 

 vysokoškolské vzdelanie  ekonomického resp. manažérskeho smeru, 

 akademický titul PhD. v odbore, 

 aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni C1 –doplniť certifikátom, znalosť iných 

jazykov výhodou, 

 znalosť práce s PC na úrovni MS Office – Word, Excel, PowerPoint, 

 ukončená vysokoškolská pedagogika, 

 dobrá pracovná morálka a morálna bezúhonnosť . 

Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie miest odborných asistentov 

 sú uvedené na webovej stránke SPU v Nitre www.uniag.sk a na úradnej výveske SPU 

v Nitre. 

 Každý uchádzač musí spĺnať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme v zmysle 

§3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, konkrétne musí mať spôsobilosť na právne úkony, musí byť bezúhonný a musí 

spĺnať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady. 

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný profesijný životopis, 

overené doklady o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 

Platové podmienky: Podľa platných právnych predpisov v súlade s Prílohou č. 5 k zákonu č. 

553/2003 Z.z. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných 

a vývojových zamestnancov. Základný tarifný plat je určený podľa počtu rokov započítanej 

praxe od 980,50 Eur. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, 
t.j. uchádzačov o zamestnanie je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej 
osoby (výberové konanie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 
Osobné údaje (listiny s osobnými údajmi) dotknutých osôb, t .j. uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli v rámci 
predmetného konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov vrátené na 
adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. SPU uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 rokov.  
Ďalšie informácie a práva podľa Čl. 13 GDPR sú uvedené na webovom sídle SPU alebo ich môžete získať 
prostredníctvom  e-mailu: zodpovedna.osoba@uniag.sk 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní 

Svoje prihlášky posielajte na adresu:                                                                                                                          

Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

Útvar personalistiky                                                      

Tr. A . Hlinku č. 2, 949 76 Nitra 

 

Dátum uzávierky výberového konania  28.11.2019. 

                                                                                         

                                                                                         doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

                                                                                                                rektorka 
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