
 

 

 

 

                                              VÝBEROVÉ KONANIE   CZ 1841/2019 RE 

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

poriadkom Rektorátu 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 obsadenie pracovného miesta:  

 

 vedúci oddelenia ekonomiky, účtovníctva a správy 

majetku KU v Ružomberku 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ekonomického zamerania alebo 

manažment 

 

Požadovaná dĺžka praxe: 

 odborná prax v oblastiach ekonomika, financie, finančný manažment 

minimálne 4 roky; z toho minimálne 2 roky riadiacej praxe v týchto oblastiach,  

 

Ďalšie osobnostné predpoklady a zručnosti 

 znalosť zákonov a predpisov potrebných pre riadenie ekonomického chodu 

rozpočtovej organizácie, komplexné vedenie podvojného účtovníctva – 

program SAP, znalosť rozpočtovníctva vo VVŠ 

 manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti 

 občianska a morálna bezúhonnosť 

 znalosť problematiky verejného obstarávania vítaná 

 znalosť práce s PC ( MS Office) 

 

 

 

 

 



 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

 profesijný životopis, 

 doklady  o vzdelaní a ďalšie doklady, ktorými možno preukázať požadované 

podmienky, 

 aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 

 súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Platové podmienky: základná zložka mzdy od 852,00 Eur mesačne určená podľa 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Predpokladaný deň nástupu:  podľa osobného dohovoru s vybratým uchádzačom. 

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte poštou do 06.06.2019 (vrátane do 

12.00 hodiny) s označením obálky “ výberové konanie vedúci OE” na adresu: 

Mgr. Marta Ondrejková, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 

Rektorát, 034 01 Ružomberok. 

 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené vybraným 

uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. 

 

Ružomberok, 14.mája 2019 

 

 

 

 

          doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

              rektor  KU 
 

 


