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 Fakultná nemocnica Trenčín podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003  Z.z. o výkone  
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie „ vedúci technického odboru“. 

 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov: 

- VŠ vzdelanie II. stupňa technického, stavebného,  príp. ekonomického zamerania 
- 5 rokov praxe v technicko-prevádzkovej oblasti 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- občianska a morálna bezúhonnosť,  
- projekt so zameraním na hospodárenie a zefektívnenie technických a prevádzkových činností 

vo FN Trenčín, zefektívnenie technického odboru po stránke organizačnej a personálnej, 
definovanie cieľa projektu a spôsobu jeho dosiahnutia.  

 

Iné kritéria a požiadavky pre uchádzačov: 

- skúsenosti v oblasti prevádzky, správy a údržby stavieb, inžinierskych sietí, zdrojov el.  
energie, zdravotníckej a nezdravotníckej techniky, ostatného hnuteľného majetku  

- komunikačné a riadiace schopnosti  
- práca s počítačom – WORD, EXCEL, OUTLOOK 

 
Dokumenty, ktoré je účastník povinný predložiť pre prihlásenie sa do výberového konania: 

- prihláška do výberového konania podpísaná uchádzačom,  
- notársky alebo matrikou overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
- štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dĺžky odbornej praxe, 
- písomné a uchádzačom podpísané čestné vyhlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony 

a morálnej bezúhonnosti, 
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
- súhlas so spracovávaním osobných údajov na predpísanom tlačive 
- projekt v rozsahu max. 5 strán formátu A4.  

 

Prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokumentmi zasielajte v termíne do 21.10.2021 vrátane na 

adresu: 

Fakultná nemocnica Trenčín 
vedúca Odboru ľudských zdrojov 
Mgr. Vladimíra Bašková 
Legionárska 28  
911 71  Trenčín 
 

Obálka musí byť označená „Výberové konanie – vedúci technického odboru“ – NEOTVÁRAŤ 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady alebo tieto spĺňajú len 

čiastočne alebo nepredložili všetky dokumenty potrebné k zaradeniu uchádzača do výberového 

konania alebo tieto predložili len čiastočne. Uchádzačom, ktorí splnia všetky vyhlasovateľom 

výberového konania stanovené požiadavky, predpoklady a ktorí predložia všetky požadované 

dokumenty, bude termín a miesto konania výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní 

pred jeho konaním. Neúčasť pozvaného uchádzača na výberovom konaní nie je prekážkou jeho 
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vykonania. 

 

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch etáp: 

1. pohovor so psychológom FN Trenčín, 
2. pohovor pred výberovou komisiou. 

 

Pracovné miesto bude obsadené uchádzačom podľa poradia, za podmienky získania hlasov 

nadpolovičnej väčšiny všetkých  členov výberovej komisie. 

Základná mzda:  1631 € 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


