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Vec: Výberové konanie 

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje v zmysle § 32 ods. 1 

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

v znení neskorších predpisov výberové konania na obsadenie miesta vedúcich  

zamestnancov na 

 
 Katedre ekonomiky 

 Katedre financií 

 Katedre hospodárskej politiky 

 Katedre informatiky 

 Katedre jazykov 

 Katedre manažmentu 

 Katedre marketingu a obchodu 

 Katedre matematiky 

 Katedre spoločenských vied 

 Katedre štatistiky a operačného výskumu 

 Katedre účtovníctva 

 Centre informačných technológií 

 Centre pedagogiky a psychologického poradenstva 

                         

                              Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre  

Podmienky: 

- vedecko-pedagogický titul „profesor“, „docent“ alebo vedecká hodnosť PhD., resp. 

CSc. v odbore vedeckej a pedagogickej profilácie pracoviska, 

- organizačné a riadiace predpoklady, 

- predloženie koncepcie ďalšieho rozvoja a smerovania katedry, 

- morálna bezúhonnosť a dobrá pracovná morálka,  

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka-preukázať certifikátom alebo pohovorom. 

 

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 

Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Príloha č. 3 Základná stupnica platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 

                                            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 
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Zoznam požadovaných dokladov : 

písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, profesijný životopis, doklad o ukončenom 

vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, vypracovaná koncepcia ďalšieho  

rozvoja a smerovania katedry. 

 

Svoje  prihlášky posielajte na adresu: 

  Rektorát Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre                                                                                  

  Útvar personalistiky  

  Tr. A . Hlinku č. 2 

  949 76  Nitra 

 

  Uzávierka výberového konania je 01.03.2019                   

 

                                                                                             doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

                                                                                                                  rektorka 

 

                                                                                                                           

 

 


