
Zverejnené dňa: 27.4.2017 
Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin  
Informácie o výbere   
Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1  
Pracovná oblasť: Štátna správa, samospráva  
Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo  
Druh štátnej služby: stála štátna služba  
Pozícia: Odborný radca  
Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat, referát zdravia a ochrany zvierat  
 

Informácie o pracovnom mieste  
- Miesto práce: Záturčianska 1, 036 01 Martin  
- Termín nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania  
- Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok  
 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti  
Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej správy, alebo na príslušnom úseku 
štátnej správy – zdravie zvierat.  Samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce hlavne 
v analytickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie, tvorba 
opatrení, kontrolná a inšpekčná činnosť vrátane vydávania rozhodnutí, prešetrovanie sťažností 
a petícií vrátane vydávania rozhodnutí. 
 

Požiadavky na zamestnanca  
Minimálne požadované vzdelanie  
Vysokoškolské II. stupňa v odbore – veterinárna medicína 
 

Počítačové znalosti – používateľ:  
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet /e-mail, www/ - pokročilý  
 

Vodičský preukaz  
B  
 

Požadovaná prax  
Pozícia vhodná pre absolventa:  Áno  
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:  
Vysoká miera interaktívnej komunikácie a asertívnych postojov, schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, 
adaptabilnosť v riešení problémov, profesionálne vystupovanie, flexibilita, vyrovnanosť, spoľahlivosť 
a zmysel pre zodpovednosť. 
Znalosť Ústavy SR a zákonov č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, 
č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
a vykonávajúcich predpisov k uvedeným zákonom, znalosť právnych aktov EÚ vo veterinárnej 
a potravinovej oblasti. 
 

Zoznam požadovaných podkladov 
- písomná žiadosť na zaradenie do výberu  

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

- kópia diplomu  

- profesijný štrukturovaný životopis, motivačný list  

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov vo všetkých odovzdaných dokumentoch  

- čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR  

- čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR  

- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby na tejto pozícii  



- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré uchádzač predložil k výberovému konaniu a  
  ktoré bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z.  
 

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberu 
Požadované doklady zaslať do 12 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberu (rozhodujúci je dátum 
podania na poštovej pečiatke) na adresu sídla organizácie. Na obálke uviesť číslo výberu 
2017/2/RVPSMT. 
Prihlásení uchádzači, spĺňajúci požiadavky výberu, obdržia pozvánku na výber poštou. 
 

Sídlo organizácie 
Regionálna veterinárna a potravinová správa  
Záturčianska 1 
036 01  Martin 
 

Kontakt  
Kontaktná osoba: Bc. Rusková Oľga 
Telefón: 043/4302792 
E-mail: ekonomika.MT@svps.sk 


