
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, 

Mariánska č. 6, 971 01  Prievidza 

Tel.č. 046/5422247, Fax 046/5425710, e-mail : Ekonomika.PD@svps.sk 

Zverejnené dňa : 21.04.2017 

Informácie o výberovom konaní  č. 2017/1/ PD 

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest : 1 - vedúci oddelenia ekonomiky 

Druh štátnej služby : stála štátna služba 

Odbor štátnej služby : 2.02 Financie 

Organizačný útvar : ekonomické oddelenie 

Funkcia : odborný radca 

Požiadavky na zamestnanca  

Vzdelanie : Vysokoškolské ekonomického smeru I. alebo  II. stupeň 

Počítačové znalosti : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, SAP 

Osobné predpoklady a zručnosti : samostatnosť v práci, adaptívnosť v riešení problémov, schopnosť 

znášať pracovné zaťaženie, zodpovednosť a spoľahlivosť.  Znalosť ústavy SR, zákona č. 400/2009 Z.z. 

o štátnej službe,  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach 

štátu,zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, zákona č.  343/2015 o verejnom 

obstarávaní, zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole, zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní, zákona č. 291/2002 o štátnej pokladnici  a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku 

štátu 

Zaradenie do výberového konania 

Zoznam požadovaných dokladov : 

- Akceptujeme písomné žiadosti o zaradenie do výberového konania 

- Kópia diplomu o najvyššom vzdelaní 

- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

- Profesijný  štrukturovaný životopis, motivačný list 

- Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a životopise 

- Písomný súhlas, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie 

do výberového konania bude služobný úrad spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov  

- Na obálku uviesť číslo výberového konania 2017/1/PD 

- Prihlásení uchádzači spĺňajúci požiadavky obdržia pozvánku na výberové konanie 

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania : požadované doklady zaslať do 10 

kalendárnych dní odo dňa zverejnenia výberové konania (rozhodujúci je dátum podania na poštovej 

pečiatke ) na adresu sídla organizácie. 

Sídlo organizácie : Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č.6,  

971 01 Prievidza. Informácie na :  telefón  046/5422247,  e-mail: Ekonomika.PD@svps.sk 

mailto:Ekonomika.PD@svps.sk

