
 

        

 

 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 

personálneho oddelenia“. 

 

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre uchádzačov:  

- VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, 

- 5 rokov odbornej praxe v personálnej oblasti, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- občianska a morálna bezúhonnosť, 

- projekt so zameraním na zefektívnenie chodu personálneho oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín, na 

personálnu  politiku,  definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie. 

 

Iné kritériá a požiadavky pre uchádzačov:  

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov,  

- znalosť legislatívy SR v pracovnoprávnej oblasti,  

- riadiace a komunikačné schopnosti, 

- práca s MS OFFICE, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint  

- práca v programe VEMA  

 

Platové podmienky: Základná mzda 1 188,00 €/mesiac, príplatok za riadenie 

 

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 prehlásenie o plnej spôsobilosti na právne úkony a morálnej 

bezúhonnosti, 

- doklad o bezúhonnosti – výpis s registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov na predpísanom tlačive, 

- projekt v rozsahu max. 5 strán formátu A4. 

 

Prihlášku aj s ostatnými požadovanými dokumentmi zasielajte v termíne do 20.6.2022 na adresu:  

 

Fakultná nemocnica Trenčín 

personálne oddelenie 

Legionárska 28 



911 71 Trenčín 

 

Obálka musí byť označená „Výberové konanie – vedúci personálneho oddelenia“  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 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 vykonania.  

 

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch etáp:  

1. pohovor so psychológom Fakultnej nemocnice Trenčín, 

2. pohovor pred výberovou komisiou a obhajoba projektu. 

 

Pracovné miesto bude obsadené uchádzačom podľa poradia, za podmienok získania hlasov najmenej 

polovice členov výberovej komisie.  

 

 

 

Zverejnené dňa: 6.6.2022 

 

 

 

 

                Ing. Tomáš Janík, MBA  

                      riaditeľ FN Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


