
 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Výberové konanie 
 
 

Názov pozície: Vedúca, vedúci oddelenia ekonomicko-technických činností 
Názov organizácie: Novohradské osvetové stredisko Lučenec 
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry 
Miesto výkonu práce: Novohradské osvetové stredisko Lučenec, ul J. Kármána 2/2 Lučenec 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok 
Dátum nástupu : 1.1.2023 
Platové podmienky: Platová trieda 8, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle 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. Okrem vyššie uvedeného tarifného platu bude 
súčasťou funkčného platu aj zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 6, osobný príplatok a príplatok za 
riadenie. 
Zamestnanecké výhody, benefity: 
- stabilná verejná inštitúcia s bohatou históriou 
- pravidelná účasť na početných kultúrnych aktivitách 
- príležitosť byť pri kreovaní kultúrno-spoločenského diania v regióne Novohrad 
- flexibilný pracovný čas 
Popis činnosti pracovného miesta: 
- Príprava a zostavovanie plánu výkonov a rozpočtu pracoviska 
-Samostatné zabezpečovanie účtovníckych prác na počítači, účtovanie dokladov organizácie v hlavnej   
  knihe vrátane predkontácie 
 
- Mesačné spracovávanie prehľadov o hospodárení, mesačné súvahy a výsledky, výkazy FIN 
- Vykonávanie komplexnej rozborovej činnosti o hospodárení 
- Vedenie analytickej evidencie  o fondoch ako aj prehľadov čerpaní 
- Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky za organizáciu 
- Fakturácie, evidencia faktúr, úhrady pohľadávok, bankový a platobný styk, zverejňovanie   
   Dokumentov 
 
- Verejné obstarávanie 
- Dohľad a usmerňovanie práce mzdovej  účtovníčky a personalistky, kuriča, upratovačky a vodiča 
- Ochrana a správa majetku, inventár, inventarizácia 
- Údržba budovy, zabezpečovanie všetkých dodávateľských prác v súvislosti s opravou a údržbou   
   budovy a dvora 
 
- Vykonávanie priebežnej finančnej kontroly finančných operácii v rámci organizácie 
- Dohľad a usmerňovanie práce bezpečnostného technika, zabezpečenie odstránenia nedostatkov   
   vyplývajúcich zo správy 
 
- Zabezpečovanie servisných technických prehliadok hasiacich prístrojov, bleskozvodov, elektrických    
   zariadení (vrátane inventáru) a kotolne 
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Požiadavky na uchádzača 
 
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru 
Požadovaná prax: Minimálne 1 rok odbornej ekonomickej praxe  
                                 Prax v oblasti ekonomiky  kultúry a umenia výhodou 
                                 Prax vykonávaná v kultúrno-osvetovej činnosti je výhodou; 
                                 Prax riadiacej funkcii je výhodou; 
 
Pozícia vhodná pre absolventa: NIE 
Znalosť štátneho jazyka: Vyžaduje sa 
Personálne predpoklady:  - aktívna práca s PC 
                                                - Aktívna kvalitná znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva 
                                                - Aktívne ovládanie programu ISPIN 
                                                - Aktívna znalosť príslušnej legislatívy v oblasti ekonómie 
                                                - Manažérske zručnosti 
                                                - Osobnostné predpoklady na výkon funkcie 
                                                - Odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti   
                                                  ekonomiky  a činnosti  príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na   
                                                  zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších                   
                                                  predpisov; zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení   
                                                 neskorších predpisov) 
                                                -Znalosť štátneho jazyka; 
                                                - Vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla; 
 
Osobnostné predpoklady: 
- Profesionalita, odborná a pútavá komunikácia 
-Flexibilita, trpezlivosť, odolnosť voči stresu 
- Schopnosť pracovať v kolektíve (teamový hráč) 
- Bezúhonnosť 
 
Zoznam požadovaných dokumentov:  
  
1. prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania 
2. výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
3. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac); 
4. motivačný list 
5. štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe v oblasti 
ekonómie  a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii 
6. potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v oblasti ekonómie s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, 
rok), začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných 
činností 
7. potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok), začiatku a 
skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností 
8. doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní 
9. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
10. pracovné referencie 
11. presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt 
 



Adresa na zasielanie žiadostí: Novohradské osvetové stredisko Lučenec 
                                                        J. Kármána 2 
                                                        984 01 
                                                        Lučenec 
 
 
Zasielanie žiadostí: do  6.12.2022 
 
Termín výberového konania: 14.12.2022 o 10:00 
Miesto výberového konania: Novohradské osvetové stredisko Lučenec 
Spôsob výberového konania: Osobný pohovor pred komisiou na základe doručených dokumentov 
 
 
 


