
 
OZNÁMENIE O VYPÍSANÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

___________________________________________________________________________ 
Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podľa § 32 ods. 1, § 77 a § 80 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, podľa ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa Zásad výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 
výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie 
pracovného miesta 

 
TAJOMNÍKA/TAJOMNÍČKY FAKULTY 

 
Pracovný pomer na ustanovený pracovný čas na určitú dobu jeden rok (s možnosťou 
ďalšieho predĺženia na neurčitý čas). 
 
Kvalifikačné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, smer ekonomický. 

 
Požadované kompetencie:  

 ovládanie príslušnej legislatívy: zákon o vysokých školách, zákonník práce, zákon o 
rozpočtových pravidlách, 

 aktívne využívanie anglického jazyka, druhý jazyk je výhodou,  
 ovládanie informačného systému SAP je výhodou,  
 ovládanie práce s PC,  
 schopnosť analytického myslenia, otvorenosť k samo vzdelávaniu, 
 zodpovednosť, svedomitosť, spoľahlivosť a flexibilita, 
 manažérske skúsenosti a skúsenosti s riadením pracovného kolektívu, 
 odborná prax min. 3 roky.  
 bezúhonnosť.  

 
Popis pracovnej činnosti:  
Zabezpečuje a zodpovedá za riadenie hospodárskeho a správneho chodu fakulty. 
 
Platové podmienky: Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov.  
 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 1. november 2019  
 
K žiadosti o účasť na výberovom konaní treba doložiť: štruktúrovaný životopis, kópie 
dokladov o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (formulár na stiahnutie nájdete na web stránke: 
https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov).  
Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite v písomnej 
forme najneskôr do 07.10.2019 na adresu:  
 
Trnavská univerzita v Trnave  
Filozofická fakulta  
Personálne oddelenie  
Hornopotočná 23  
918 43 Trnava  
 
V Trnave dňa 16.09.2019 


