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Zariadenie pre seniorov Prievidza , vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného 
miesta  

 
Ekonóm, ú čtovník, rozpo čtár 

 
 
Požadované kvalifika čné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvisl osti 
s obsadzovaným miestom: 
 
• minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru 
• znalosti a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva a rozpočtovníctva v rozpočtovej 

organizácii zriadenej obcou, prax min. 3 roky 
• prax vo verejnej alebo štátnej správe výhodou 
• znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, MS Outlook) 
• znalosť prace a praktické skúsenosti s Integrovaným balíkom ekonomických úloh 

WinIBEU, Ives Košice 
• znalosť zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

• osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 
• samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť 
 
 
Predmetom pracovnej činnosti bude: 
 
• spracovanie analýz vývoja a návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtových 

položiek za organizáciu 
• plán, príprava a zostavenie ročného rozpočtu na jednotlivé rozpočtové položky 

a podpoložky 
• sledovanie a dodržiavanie čerpania záväzných limitov rozpočtu a ostatných výdavkov 
• účtovanie, zabezpečenie vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov a ich 

obehu, zúčtovávanie platieb za poskytovanú starostlivosť 
• zodpovednosť za správnosť účtovných uzávierok voči nadriadeným orgánom 
• spracovanie účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov 
• rozpracúvanie metodiky účtovníctva a rozpočtovníctva v organizácii 
• spracovanie rozborov hospodárenia organizácie 
• podklady pre finančné a daňové orgány 
• spracovanie údajov o čerpaní rozpočtu a návrhy na dodržiavanie stanovených limitov 
 
Uchádza č o zaradenie do výberového konania predloží: 
 
• profesijný štruktúrovaný životopis a žiadosť o účasť na výberovom konaní 
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
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• kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace 
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici 
z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovej stránke 
Zariadenia pre seniorov. 

 
 
Informácie pre uchádza ča: 
 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Ekonóm, 
účtovník, rozpo čtár – neotvára ť“  je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 20.9.2016 
na adresu:  
 
Zariadenie pre seniorov Prievidza 
J.Oká ľa 6 
971 01 Prievidza  
 
Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky budú pozvaní 
na výberové konanie najneskôr 5 dní pred jeho začatím. 
 
 
V Prievidzi 7.9.2016 
        
  

Ing.Branislav Magdolen 
riaditeľ ZPS Prievidza 

    
 

 
 


