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Mesto Prievidza, Odbor školstva a starostlivosti o občana, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 

pracovného  miesta  

 

Referent pre personalistiku a mzdy 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným 

miestom: 

• úplné stredné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  

• minimálne 3 ročná prax v oblasti personalistiky a miezd 

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

verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a príslušných 

ustanovení zo Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a zo zákonov 

súvisiacich s odvodovými a daňovými povinnosťami pri spracovaní miezd 

• pokročilá úroveň práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet), ovládanie programu na 

spracovanie miezd 

• zdravotná spôsobilosť 

• bezúhonnosť  

• osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto, komunikačné schopnosti, 

zodpovednosť, dôveryhodnosť, dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť a 

odolnosť voči stresu 
 

 

Zoznam požadovaných  dokladov: 

• žiadosť o účasť na výberovom konaní 

• profesijný životopis 

• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v 

zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania na webovej adrese 

mesta Prievidza 

 

 

Informácie pre uchádzača: 

Predmetom pracovnej činnosti bude výkon personálnej a mzdovej agendy pre cca 170 

zamestnancov. 

Základná zložka mzdy: 804,00 Eur – 1046,00 Eur. 
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Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie referent pre 

personalistiku a mzdy – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 5.10.2020 do 

15.00 hod na adresu:  
 

Mestský úrad v Prievidzi 

Nám. slobody č. 14 

971 01 Prievidza  
 

Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na 

výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.  

 

Predpokladaný nástup do práce je vzájomnou dohodou. Pracovné miesto sa obsadzuje na 

zastupovanie PN s predpokladom na dobu neurčitú.  

 

 

 

 

V Prievidzi 18.9.2020 

 

       

 

 

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

               primátorka mesta 


