
 

Obec Trstené pri Hornáde 
Obecný úrad, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde 
Telefón ++421-055/6980167, e-mail: trstene@mail.t-com.sk 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste 

Názov  pracovnej pozície: pracovník v oblasti riadenia projektov 

Informácie o pracovnom mieste:  
Miesto práce: Obec Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Pracovný pomer na dobu: určitú 
Termín nástupu: 01. 10. 2019 
Platobné podmienky: zamestnávateľ písomne oznámi zamestnancovi výšku a zloženie 
funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami 
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, 
predpokladaná mzda od 806 €/mesačne 
 
Kvalifikačné predpoklady: 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
Znalosť cudzieho jazyka 
Prax v oblasti riadenia projektov minimálne 1 rok 
 
Náplň práce: 
Administrácia projektov obce 
Príprava projektov a projektových zámerov obce 
Správa web stránky obce 
Redakčné práce obecných novín 
Asistenčné práce  
 
Iné kritéria  a požiadavky: 
Pokročilá znalosť práce s PC 
Bezúhonnosť 
Ovládanie štátneho jazyka 
Zdravotná spôsobilosť 
Samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilita a zodpovednosť 
 
 
 



Zoznam požadovaných dokladov: 
Žiadosť o prijatie do zamestnania vrátane telefonického a e-mailového kontaktu 
Profesijný životopis 
Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom) 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
V prípade prijatia na voľné pracovné miesto aj údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu 
z registra trestov 
 
Dátum a miesto podania žiadosti: 
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať prípadne osobne doručiť v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – 
pracovník v oblasti riadenia projektov“ v termíne do 24. 09. 2019 do 12:00 na adresu:  
Obec Trstené pri Hornáde 
Obecný úrad  
Osloboditeľov 118 
044 11 Trstené pri Hornáde. 
 
Žiadosti o prijatie spolu s požadovanými dokladmi, ktoré budú doručené po stanovenom 
termíne nebudú zaradené do prijímacieho pohovoru. 
 
Vyhlasovateľ oznámenia o voľnom pracovnom mieste si vyhradzuje právo nezaradiť do 
prijímacieho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 
 
 
Trstené pri Hornáde, dňa 17. 09. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Matej Kočiš 
         starosta obce 
 
 
 
 
Príloha: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
 
 

 



Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady 
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

meno a priezvisko: 

adresa trvalého pobytu: 

e-mailová adresa:  

 

Dole podpísaná/podpísaný ......................................... udeľujem týmto súhlas so 
spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do 
zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov 
získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Obec Trstené pri Hornáde, so sídlom 
Osloboditeľov 118 Trstené pri Hornáde, 04411, IČO: 00324817 . Poskytnuté údaje budú 
spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 3 rokov. Po tomto 
období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. 
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.  

 
Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a právach 
dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 

 

 

V ................................, dňa ............................... 
 
 
 

___________________________ 
         podpis uchádzača 
 

 

 

 

 


