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Rektor Prešovskej univerzity v Prešove so sídlom v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15 v súlade so zákonom 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie 

tajomníka/tajomníčky na Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

 

                              Predpokladaný deň nástupu do funkcie:  1. 6. 2021. 

 

 

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:                                            

- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ekonomika alebo manažment,  

- znalosti v oblasti ekonomiky, personálnej práce, hospodárskeho riadenia a administratívnych 

činností, 

- dobré manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, tvorivosť a schopnosť 

vysokého pracovného nasadenia, 

- celková minimálna všeobecná prax 5 rokov, 

- bezúhonnosť. 

 

Platové zaradenie: 8. platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prílohy 

č. 3 zákona k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 

stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Prihlášky do výberového konania vrátane profesijného životopisu, overených dokladov o nadobudnutom 

vzdelaní, praxi a výpisu z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace), zasielajte v obálke s výrazným 

označením „Výberové konanie, neotvárať“ do troch týždňov odo dňa zverejnenia vyhlásenia 

výberového konania na webovom sídle univerzity (https://www.unipo.sk/informacie-o-

univerzite/vk/pu/veduci/), na adresu:  

 

Prešovská univerzita v Prešove 

Gréckokatolícka teologická fakulta 

Referát personálnej práce 

Ul. biskupa Gojdiča 2 

080 01 Prešov 

Prihláška sa považuje za doručenú ak najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty bude zaevidovaná v podateľni 

Prešovskej univerzity v Prešove. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok je posledným 

dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.  

 

 

Prešov  20. 04. 2021 
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