
Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 
Kraj:      Banskobystrický 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste : 3/2019 
Názov pozície:     ekonóm- vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku 
 
Počet voľných miest:    1   
Miesto výkonu práce:  Centrum pre deti a rodiny Valaská 
                                                                       Chalupkova 2, Valaská 
Hlavné úlohy:  Riadenie a koordinácia prác podriadených 

zamestnancov na príslušnom  úseku, riadenie 
hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym 
majetkom, zabezpečovanie opráv, údržby, revízií, 
realizácia verejného obstarávania, inventarizácie, 
zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a 
financovania, vedenie podvojného účtovníctva a 
výkazníctva, spracovanie podkladov pre 
konsolidovanú účtovnú závierku, vedenie evidencie 
pohľadávok štátu. 

Termín nástupu:              1.4.2019 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
 
Požadované vzdelanie uchádzača:            úplné stredné vzdelanie 
                                                                      VŠ vzdelanie I. stupňa 
                                                                      VŠ vzdelanie II. stupňa 
                                                                                                                                             
Jazykové znalosti:     nevyžadujú sa 
Počítačové znalosti:     Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom 
                                                                        
 
Požiadavky na zamestnanca:                     Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,  
 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, logické myslenie, 
zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži 
komunikatívnosť, trpezlivosť, 

Požadované odborné znalosti:             znalosť legislatívy a to najmä zákon č. 431/2002 Z.z.                                     



                                                                       O účtovnícte v znení neskorších predpisov, Zákon č.  
                                                                       523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách  
                                                                      verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  
                                                                      zákonov, zákon č. 374/2014 Z.z. Z8kon o  
                                                                      pohľadávkach štátu, zákon č. 343/2015 Z.z. Zákon o  
                                                                      verejnom obstarávaní, skúsenosti s prácou v Štátnej  
                                                                       pokladnici a  v programe SOFTIP výhodou. 
 
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce 
vo verejnom záujme: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;  

• motivačný list;  

• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní;  

• kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;  

• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; 

• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, 
kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;  

• písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového 
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 
resp. elektronickou poštou na pobisova@detskydomovvalaska.sk .  Vybraní uchádzači budú 
pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2019 o 10:00 hod. v Centre pre deti a 
rodiny, Chalupkova 2, Valaská. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

 

 
                                                                                                         MUDr. Gabriela Pôbišová 
 Vo Valaskej dňa 5.2.2019                                                                     riaditeľka centra                                          
 
 

 


