
 
 

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania 
 

Funkcia - vedúci ekonomicko-prevádzkového úseku  

Miesto práce – Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno  

Náplň práce – zabezpečovanie ekonomicko-prevádzkovej činnosti ZpS Komárno, 

organizovanie, riadenie a usmerňovanie  práce v súlade so schváleným rozpočtom 

organizácie, zodpovedá za efektívne a správne hospodárenie v súlade s platnými právnymi 

predpismi, zabezpečovanie procesu verejného obstarávania a pod. 

Druh pracovného pomeru: - hlavný pracovný pomer 

Platové podmienky: - podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Termín nástupu: - 02.05.2022 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

Kvalifikačné predpoklady – Úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie 

ekonomického zamerania 

- znalosti zákonov: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. 

z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

Prax: je výhodou 

  

Iné kritériá a požiadavky: 

 bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony 

 znalosť právnych predpisov z oblasti ekonomiky, hospodárenia, verejného 

obstarávania, účtovníctva, rozpočtovníctva 

 ovládanie práce s PC – Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, 

Microsoft Outlook – pokročilý 

 spoľahlivosť a zmysel pre precíznosť 

 samostatnosť, zodpovednosť, iniciatíva v návrhoch na inovácie 

 schopnosť viesť, riadiť a motivovať ľudí 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní 

 doklad o dosiahnutom vzdelaní 

 profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list 

 doklad potvrdzujúci dĺžku praxe 



 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 
 

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača  

  z výberového konania . 
 

Uzávierka prihlášok do výberového konania : 25.3.2022 

  

Termín a miesto výberového konania: Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady, bude pozvaný  

na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta  

a hodiny výberového konania. 
 

Doručenie žiadosti: Žiadosť je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi 

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci ekonomicko-prevádzkového  

úseku  –  Neotvárať !“  najneskôr do 25.3.2022 na adresu : Zariadenie pre seniorov 

Komárno, Špitálska 16,  945 05 Komárno 

 

Zariadenie pre seniorov Komárno si vyhradzuje právo  výberové konanie zrušiť, bez nároku  

na náhradu výdavkov uchádzačov ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača.  

 

Ďalšie informácie: na tel. 035/7732696, 0903 539 162 

 e-mailová adresa: maria.toth@zpskomarno.sk 


