
   Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok 

 

Vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie pracovnej pozície 

 

EKONÓM 

 

Rámcová náplň práce: 

- Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania. 

- Zabezpečovanie správneho vedenia účtovnej agendy a rozpočtovníctva.  

- Komplexné zabezpečovanie ekonomiky práce. 

- V spolupráci s riaditeľom PKC vypracovanie rozpočtu PKC a vykonávanie jeho dôslednej kontroly. 

- Spracovanie podkladov pre štvrťročné hospodárske výsledky z účtovných dokladov. 

- Uplatňovanie vyhlášok a smerníc týkajúcich sa ekonomického oddelenia vo vnútorných 

podmienkach organizácie. 

- Kontrola hospodárenia s fondmi. 

- Spracovanie analýz a podkladov ekonomického charakteru. 

- Spracovávanie a sledovanie stavu pohľadávok PKC. 

- Spracovanie podkladov do rozborov činností PKC. 

- Vyhodnocovanie mesačných dosiahnutých výsledkov. 

- Plnenie úloh spojených s pokladničnou agendou. 

- Vedenie evidencie stravných lístkov a cenín PKC, zodpovednosť za ich pravidelný prísun, predaj, 

manipuláciu s nimi a peňažnú hotovosť.  

 

Finančné ohodnotenie: zmluvná mzda zložená z: 

tarifného platu na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vo výške od 802,-€ 

a vyššie na základe dosiahnutej praxe 

osobného ohodnotenia po skončení skúšobnej doby podľa pracovných skúseností/osobnostných 

predpokladov. 

Zamestnanecké výhody, benefity:  

- výmer dovolenky zvýšený o 1 týždeň na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

- týždenný pracovný čas skrátený na 37,5 hod. na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

- príspevok na stravný lístok nad rámec zákona 

- zamestnanecké vstupenky na kultúrne predstavenia 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021201&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021201&f=3


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:   

Vzdelanie v odbore: - ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky/účtovníctva nutné 

- vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky/účtovníctva vítané 

Požadovaná prax: - prax v oblasti podvojného účtovníctva min. 2 roky  nutná 

- prax v oblasti rozpočtovníctva výhodou 

 

Osobnostné predpoklady a schopnosti: 

- bezúhonnosť 

- samostatnosť 

- zodpovednosť 

- odolnosť voči stresu 

 

Požadované doklady:  

- žiadosť a životopis 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (vzor - príloha č.1) 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov (vzor - príloha č.2)  

  

Miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi 

zasielajte, prosím, výhradne elektronickou poštou do 28.02.2020 na adresu: 

peter.feder@pkcpezinok.sk  s uvedením hesla v predmete: „VK – Ekonom“. 

 

Priebeh výberového konania: 

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor).  

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú požadované 

doklady.  

  

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, avšak odpovedať budeme len 

vybraným kandidátom, ktorí najviac vyhovujú požiadavkám na pozíciu.  

 

  

Ing. Peter Feder 

Riaditeľ PKC 

 

 

 



Príloha č. 1 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Údaje o Poskytovateľovi 

Meno a Priezvisko: .......................................................................................................................... 

Adresa:..............................................................................................................................................  

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 

01 Pezinok 

Osobné údaje Poskytovateľa (záujemcu o pracovné miesto): aby spracúval jej osobné údaje v 

rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného pomeru (žiadosť o prijatie do 

pracovného pomeru, motivačný list a životopis) - meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné 

skúsenosti, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia. 

Účel spracovania: 

a) výberové konanie na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa na pozíciu 

b) evidencia uchádzačov o zamestnanie 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu, v súlade s registratúrnym plánom 

prevádzkovateľa 

 

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných 

údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí 

likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí 

primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými 

mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným 

všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 

Práva Poskytovateľa osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na 

ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, 

ako aj právo na prenosnosť údajov, 

- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov 

v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.  

 

V Pezinku dňa ...............................      ____________________ 

   podpis 

 



Príloha č. 2: 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Ja, dolu podpísaná/-ý .......................................................................... rod. číslo ..................................... 

trvale bytom................................................................................................................ čestne vyhlasujem 

že som bezúhonná/-ý. 

 

V .............................. dňa ...............................      ___________________ 

  podpis 

 

 


