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Otvorená pracovná pozícia 

Názov pozície: Ekonóm/ka 

Názov organizácie: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry  

Miesto výkonu práce: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 

Dolný Kubín 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Pracovný pomer: na 1 rok s možnosťou predĺženia  

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok  

Pracovný čas: 37.5 hodinový pracovný týždeň 

Dátum nástupu: od 1. 1. 2023, príp. dohodou  

Platové podmienky: od 850 € brutto mesačne (na základe Zákona č. 553/2003 Z. z.) 

Zamestnanecké výhody, benefity:  

• vynikajúci pracovný tím, v ktorom sú aj skúsenosti aj chuť pracovať a vzájomne sa 
podporovať 

• flexibilný pracovný čas 

• stále ponúkané a hradené školenia na ďalšie vzdelávanie 

• možnosť pravidelnej účasti na početných kultúrnych aktivitách 

• práca v stabilnej verejnej inštitúcii s bohatou históriou 

• stravné lístky 

• zamestnávateľ prispieva na tretí pilier 

• príležitosť byť súčasťou pozitívnej zmeny v regióne a prispievať k umeniu aj vzdelaniu 

Popis činnosti pracovného miesta: 

• komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy s väzbami na rozpočet 

• samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania: tvorba a úprava rozpočtu, 
zabezpečenie všetkých operácií súvisiacich s rozpočtovaním, financovaním, účtovaním a 
kontrolou efektívneho využívania finančných prostriedkov 

• zodpovednosť za pohyby na účtoch v Štátnej pokladnici a zabezpečenie bankového styku, 
evidencia, účtovanie všetkých pohybov, zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky 
(štvrťročne, ročne), finančných výkazov (štvrťročne, ročne), konsolidovanie účtovnej 
závierky, štatistických výkazov 

• riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť a plnenie všetkých úloh ekonomických činností 

• správa majetku v organizácii 

• v budúcnosti možnosť (nie nutnosť) za vyšší príplatok zastrešiť aj personálnu agendu a 
mzdy 
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POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 

Stupeň vzdelania: minimálne stredoškolské vzdelanie  

Preferovaný študijný odbor: ekonómia, účtovníctvo 

Požadovaná prax: ideálny kandidát by mal skúsenosť s účtovníctvom a rozpočtom v príspevkovej 

organizácii samosprávneho kraja  

Pozícia vhodná pre absolventa: áno, ak je schopný/á sa rýchlo a efektívne učiť 

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa  

Profesionálne predpoklady:  

• Znalosť právnych noriem v znení neskorších predpisov: 

• zákon č. 431/2002 Z.z  o účtovníctve, 

• opatrenie MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 

organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, 

• zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

• zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, 

• zákon č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici, 

• zákon č. 343/2015 Z,z, o verejnom obstarávaní, 

• aktívna práca s PC 

• v ideálnom prípade znalosť programu iSpin 

Osobnostné predpoklady:  

• profesionálna, odborná a zrozumiteľná komunikácia 

• zmysel pre detail 

• komplexné myslenie pri rôznorodej činnosti 

• flexibilita, trpezlivosť, odolnosť voči stresu 

• tímový hráč 

• bezúhonnosť 

Zoznam požadovaných dokumentov:  

• motivačný list,  

• štruktúrovaný profesijný životopis,  

• fotokópia dokladu o vzdelaní 

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE  

Dátum vyhlásenia výberového konania: 01. 12. 2022 

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 19. 12. 2022  

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:  
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• poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 

a zároveň 

• emailom na adresu: riaditel@okstredisko.sk s predmetom v tvare „Ekonóm/ka – priezvisko“ 

Predpokladané miesto a dátum uskutočnenia výberového konania: 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká ul. 1263/55, 026 01 Dolný Kubín 

21. – 22.12.2022 

Spôsob vykonania výberového konania: osobný pohovor pred komisiou na základe doručených 

dokumentov 

Kontaktná osoba: Ján Šimko, MBA, riaditel@okstredisko.sk, 0905 214 757 

 

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ nakladať v 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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