
Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza vypisuje výberové konanie na obsadenie 

pracovného miesta - finančný účtovník. 

  

Požiadavky: 

  

 úplne stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. – III. stupňa – zameranie 

účtovníctvo 

 prax v odbore minimálne 5. rokov 

 znalosti legislatívnych predpisov v predmete pôsobenia 

 kompletné vedenie podvojného účtovníctva, fakturácia, vedenie pokladne, účtovanie 

majetku 

 znalosť legislatívnych predmetov a prax v zostavovaní daňových priznaní na daň 

z príjmov, agendy DPH a jej spracovanie, komunikácia s Finančnou správou SR 

 účtovanie dotácií a vyúčtovanie dotácií so ŠR 

 počítačové znalosti: pokročilý Windows, Office, práca s Excel tabuľkami, výhodou je 

znalosť účtovania v systéme POHODA 

 znalosť účtovania neziskových organizácií  je výhodou 

 občianska a morálna bezúhonnosť 

 organizačné a interpersonálne komunikačné schopnosti 

 schopnosť verejného vystupovania a spolupráce 

  

Náplň práce: 

 odborné vedenie podvojného účtovníctva a daňovej agendy 

  

Druh pracovného pomeru 

 na dobu neurčitý so skúšobnou dobou 3. mesiace 

  

Miesto výkonu práce: 

 Arcibiskupský úrad v Trnave 

  

Platové podmienky: 

 dohodou 

  

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 životopis 

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

 výpis z registra trestov 

 stručná predstava o výkone práce 

  

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať poštou alebo doručiť 

osobne do podateľne Arcibiskupského úradu v Trnave najneskôr do 14. mája na adresu: 

  

Rímskokatolícka Cirkev, Trnavská arcidiecéza 

Ekonomické oddelenie 

Jána Hollého 10 

P.O.BOX 78 

917 66  Trnava 

  



Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy. 

Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie finančný účtovník – neotvárať. 

 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a 

archiváciou osobných údajov v zmysle  § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v 

jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 

 

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú. 


