
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Polomka, 

Dimitrovova 12, 976 66 Polomka – samostatný referent mzdovej agendy 

 

Kraj :      Banskobystrický 

Výberové konanie  číslo :  4/2020 

Názov pracovnej pozície :   samostatný referent mzdovej agendy 

Počet voľných miest :          1                          

Miesto výkonu práce:          Centrum pre deti a rodiny Polomka  

Hlavné úlohy : komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce vrátane mzdovej oblasti u 
zamestnávateľa s rozmanitou profesijnou štruktúrou zamestnancov. Iné 
ekonomické činnosti. 

Pracovný čas:  jednozmenná prevádzka, pružný pracovný čas, týždenný pracovný čas 37,5 
hod. 

Odmeňovanie:  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.    

Termín nástupu :   dohodou 

 

POŽIADAVKY  NA  ZAMESTNANCA  

Kvalifikačné predpoklady :   úplné stredné vzdelanie – maturita, 
                                                vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa s ekonomickým zameraním, 

prax v odbore vítaná. 
 
Jazykové znalosti :    nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti :   MS Word, MS Excel, Internet, pokročilý. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti : profesionalita, precíznosť, schopnosť efektívnej 
komunikácie a kooperácie, schopnosť tímovej práce, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž. 
 
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy, najmä Zákonníka práce č. 311/2001, 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a s nimi súvisiace ďalšie 
právne predpisy, znalosť programu SOFTIP vítaná. 

Osobitné kvalifikačné požiadavky :  nevyžadujú sa 

Kontakt pre poskytovanie informácií :  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby :  Mgr. Marta Kysucká 

Telefón: 048/6193 946, mobil : +421905778737 



E-mail : slniecko-dm@stonline.sk 

Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu: 

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, 

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu, 

c) výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 

d) profesijný  štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového 

konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 

06.03.2020 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na adresu centra, 

ktorý je uvedený v texte inzerátu.  

Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný 

pohovor. 

 

 

     Mgr. Marta Kysucká 

        riaditeľka centra  
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