
Vedúci ekonomického oddelenia 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica  
 
Zverejnená ponuka  
Pozícia: Odborný radca 
Pracovná oblasť: Štátna správa, samospráva 
 
Informácie o pracovnom mieste 
- Miesto práce: K veterine 5001/4, 905 01 Senica 
- 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 služby:  
-samostatné vedenie účtovníctva organizácie, spracovanie komplexnej účtovnej agendy 
- vypracovanie štatistík, účtovných závierok, predkladanie výkazov 
-znalosť vedenia skladu, 
-sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej legislatíve a predpisoch 
-komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi 
- vystavovanie daňových dokladov na základe uzavretých zmluvných vzťahov, vrátane penalizačných 
faktúr,  
- kontrola plnenia nájomných zmlúv – evidovanie a sledovanie platieb z nájomných zmlúv,  
- inventarizácia pohľadávok a záväzkov,  
- vypracovanie zmlúv a rozhodnutí v uvedenej oblasti z ekonomického hľadiska, 
 - vypracovanie  mesačných a ročných uzávierok, 
- práca so systémom štátnej pokladne, spracovanie pohybov na účtoch, 
- účtovanie a vykazovanie transferov, 
- evidencia, účtovanie a zverejňovanie faktúr v zmysle zákonov, 
- zostavenie a kontrola rozpočtu v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, 
- zostavuje účtovné závierky, vypracováva konsolidačný balík, 
- kontrola evidencie investičného majetku a drobného hmotného majetku a iné. 

 
 

Požiadavky na zamestnanca 
Požadované vzdelanie 
 Vysokoškolské II.stupňa – ekonomický smer – Ing., Mgr.   
Znalosti 
 Počítačové znalosti – používateľ: 
 Microsoft Word - pokročilý 
 Microsoft Excel – pokročilý 
 Microsoft Outlook – pokročilý 
 Internet /e-mail, www/ - pokročilý 
Vodičský preukaz 
 B 
Požadovaná prax, administratívne a ekonomické znalosti 
   Aktívna znalosť práce s účtovných systémom SAP - podmienkou 
 Minimálne 1 rok praxe v rozpočtovej organizácii – výhodou  

Fakturácia - pokročilý 
Skladové hospodárstvo - pokročilý 
Rozpočtové účtovníctvo – pokročilý 
Evidencia majetku, odpisovanie – pokročilý 

 Evidencia pohľadávok, ich vymáhanie - pokročilý 



  
Osobnostné predpoklady a zručnosti:  
Odborná spôsobilosť podľa  zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách, zákona 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici  v znení neskorších predpisov, 
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, 
komunikačné schopnosti, ochota pracovať aj nad rámec pracovného času v prípade vzniku potreby. 
Znalosť  právnych predpisov z účtovnej a daňovej oblasti, zodpovednosť, pracovitosť, precíznosť, presnosť, 
odolnosť voči stresu, flexibilita a rýchla adaptácia na zmeny, prispôsobivosť rôznym ekonomickým 
informačným systémom, analytické myslenie, dobré komunikačné schopnosti, prax v oblasti vedenia 
rozpočtového účtovníctva výhodou, prax v oblasti štátnej pokladnice výhodou. 

 
Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk - Pokročilý (C1) 
Anglický jazyk – Začiatočník - výhodou 
 

Informácie o výberovom konaní 
Všetky žiadosti budú posúdené a všetci uchádzači budú vyrozumení. Vyhovujúci uchádzači budú 
pozvaní na výberové konanie. 

 
Inzerujúca spoločnosť 
Stručná charakteristika spoločnosti 
 Rozpočtová organizácia 
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 
 Štátna správa 
Informácie o výberovom konaní 

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest:1 
Druh štátnej služby: stála štátna služba 
Odbor štátnej služby: 2.10 Pôdohospodárstvo 
Organizačný útvar: Ekonomické oddelenie 
Lehota na podanie žiadosti: do 15. dňa vrátane odo dňa  zverejnenia tohto inzerátu /deň 
zverejnenia sa započítava/ 
Zoznam požadovaných podkladov:  
- písomná žiadosť na zaradenie do výberového konania 
- 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. 
 
Adresa spoločnosti 
 Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica 
 K veterine 5001/4 

905 01 Senica 
Kontakt 
 Kontaktná osoba: Mária Harasníková 

Tel.:034/6512881, E-mail: riaditel.se@svps.sk 

mailto:riaditel.se@svps.sk

