
 

 

 

 

                                                                                                                                         CZ 1146/2018 RE           

VÝBEROVÉ KONANIE 

 

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom KU, Organizačným 

poriadkom KU, Štatútom Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Teologického 

inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity 

v Ružomberku (ďalej len „Štatút KS a TI TF KU“) a so Zásadami výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku vyhlasuje výberové konanie na funkčné miesto vedúceho 

zamestnanca:  

 

 rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka KU a moderátor 

Teologického inštitútu KU afiliovaného k Teologickej fakulte v Košiciach KU 

v jednej osobe v zmysle Čl. III ods. 2.6. Štatútu KS a TI TF KU. 

 

Podmienky: K prihláške je potrebné doložiť:  

motivačný list, 

štruktúrovaný životopis,  

relevantné doklady o vzdelaní a odbornej praxi,  

perspektívu riadenia organizačnej agendy (štruktúrovaný dokument v  rozsahu 2-3 

strán A4),  

aktuálny výpis z registra trestov,  

podpísaný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového 

konania v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

podpísané čestné vyhlásenie o pravdivosti predložených údajov, 

súhlas veľkého kancelára KU, súhlas diecézneho biskupa uchádzača, súhlas dekana 

TF KU. 

Požadované kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie III. 

stupňa. 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
                                                                       formujúca myseľ i srdce                                                                      . 

REKTOR 
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 04 693, fax: +421 44 43 04 694, e-mail: rektor@ku.sk 



Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme. 

Ďalšie nevyhnutné odborné predpoklady: nutná min. 5 ročná prax v oblasti riadiacej 

funkcie. 

Predpokladaný nástup do funkcie: podľa dohody. 

Termín podávania prihlášok:  do 4. mája 2018 (vrátane) do 12.00 hod.     

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené vybraným 

uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. 

Miesto (adresa) na podávanie prihlášok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 

rektorát, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok.  

Na obálku vyznačiť: „Výberové konanie“. 

  

 

V Ružomberku dňa 22. marca 2018 

        

                                                                                                           prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

 


