
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny 

Kolíňany – pracovná pozícia – vedúci úseku  - hospodár 

 

Číslo výberového konania 7/2023 
 

Kraj:              Nitriansky 

 

Počet voľných miest:  1  

 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Kolíňany, Hlavná 499, 951 78 

Kolíňany  

 

Termín nástupu: 01.05.2023 

 

Hlavné úlohy: 

           -    riadenie ekonomicko  -  prevádzkového úseku, zodpovednosť za plnenie úloh na 

úseku 

            -     koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného  

                  partnera pri obstarávaní tovarov, prác  a služieb  

- vymáhanie pohľadávok štátu v oblasti reštitúcií alebo v majetkoprávnej oblasti 

- tvorba a aktualizácia interných noriem 

 

Plat (v hrubom):  podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 

VŠ II. stupňa    1173,50 eur + príplatok za riadenie  

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- ukončené vzdelanie - VŠ II. stupňa  

 

Prax na riadiacej pozícii minimálne 2 roky. 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft  Excel, Internet 

 

Požadované odborné znalosti:  

     -     znalosť zákona č. 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení  

           niektorých zákonov  

     -     znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení    

           niektorých zákonov 

       - znalosť zákona č. 278/1993 Z. z. Zákon o správe majetku štátu  v znení neskorších   

            predpisov            

- znalosť zákona č. 130/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

- znalosť zákona 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

- výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti 

 

 



Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

- riadiace a organizačné schopnosti – prax minimálne 2 roky 

- tímovosť 

- schopnosť odborne rásť 

- flexibilita 

 

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ: 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Zuzana Benczová 

Telefón:     037/2433013 

E-mail:      pam.kolinany@ded.gov.sk 

Adresa centra:     Centrum pre deti a rodiny Kolíňany, Hlavná      

                                                                       499, 951 78 Kolíňany 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vedúceho 

ekonomicko-prevádzkového úseku: 

 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania     

    7/2023 

b) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní  

d)  profesijný štruktúrovaný životopis, 

e)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

f)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom 

posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

     

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi 

je do  31.03.2023. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra pre deti a rodiny, 

ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené 

a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

 

 


