
44 pracovných ponúk

Automobilový priemysel
Automechanik, autoelektrikár, 
kontrolór, pracovník vo výrobe, 
pracovník v sklade
Marianka
Spoločnosť: BHS Harrex Slovensko k.s Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Kontrola 
a sortovanie dielov podľa požiadaviek zákazní-
ka, kvalitatívna a vizuálna kontrola dielov, opra-
va dielov, práca na zmeny, 3. príp.4 zmenná 
prevádzka. Plný úväzok, na dohodu, živnosť. 
Požiadavky: základné vzdelanie, stredoškolské 
bez maturity, vodičský preukaz B. Práca je 
vhodná pre absolventa. Termín nástupu: Január 
2011. Kontakt: Vrbova 665/28 Marianka, Golias 
Matus 
Email: michael.ulbrich@qs-bhs.com 

Autoelektrikár 
Bratislavský kraj
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Popis pozície: elektrické a mechanické 
opravy súčastí v automobilovom priemysle, 
diagnostika porúch v súlade s technologickými 
postupmi, oprava a výmena chybných súčas-
tí, pravidelná kontrola zariadení a prevencia 
porúch, požiadavky: stredoškolské vzdelanie 
(elektrotechnické, automechanik), prax na po-
dobnej pozícií, ochota pracovať na 3 zmeny, 
znalosť nemeckého jazyka (mierne pokročilý), 
Výhody: zázemie medzinárodnej spoločnosti, 
úvodné zaškolenie a priebežné tréningy v ob-
lasti nových technológií, práca v tíme. Plný 
úväzok. Informácie o výberovom konaní: ref. č.: 
MTB 12115. Kontakt: Zelinárska 2 Bratislava, 
Veronika Strýčková, 0903 403 556 
Email: veronika.stryckova@adecco.com 

Mechanický inžinier 
Nové Mesto nad Váhom
Spoločnosť: EMERSON a. s. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Vývoj, dizajn a testo-
vanie mechanických komponentov a systémov, 
vytváranie 3D modelov, príprava výkresovej do-
kumentácie, riadenie a realizácia modifi kácií na 
mechanických komponentoch, úzka spolupráca 
s výrobou pri riešení problémov. Plný úväzok. 
Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa, anglický 
jazyk - aktívne, Minimálne 2 roky skúsenosti ako 
strojár/dizajnér, vo výrobnej spoločnosti zame-
ranej na produkciu mechanických komponen-
tov, puzdier, krytov, skriniek, tabuľového plechu, 
strojných konštrukcií alebo medených zberníc, 
dobrá orientácia v technickéj dokumentácii, prá-
ca s PC, konštrukčné programy (Unigraphics, 
Pro/ENGINEER 2001, Solid Edge), samostatnosť, 
inovačné myslenie, komunikatívnosť, schopnosť 
komunikácie v AJ je nevyhnutnou podmienkou. 
Termín nástupu: Dohodou. Iné výhody: Práca 
v stabilnej medzinárodnej spoločnosti, široký 
sociálny program, pravidelné prehodnocovanie 
mzdy, vianočný bonus, príspevok na stravu nad 
rámec stanovený zákonom, možnosť aktívneho 
využívania cudzích jazykov, pružná pracovná 
doba, možnosť profesionálnej sebarealizácie, 

odborného a osobného, rastu (program školení 
a tréningov), teambuildingové aktivity, možnosť 
rekreácie, fi remné chaty. Informácie o výberovom 
konaní: Uvedené pracovné miesto je obsadzova-
né pre divíziu Energy Systems, ktorá sa zaoberá 
výrobou energetických zdrojov pre telekomuni-
kačný priemysel., ak Vás naša ponuka zaujala 
a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite žiadosť 
so štruktúrovaným životopisom v slovenskom 
i AJ na adresu kontaktnej osoby., kontaktovať 
budeme len vybraných uchádzačov. Kontakt: 
Piestanska 1202/44 Nove Mesto nad Vahom, 
Jozef Holoubek, 032/7700 825, fax: 032/7700 
242 
Email: kariera@emerson.sk 

Lakovník/lakovač
Trnava
Spoločnosť: AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 
Lakýrnické práce na vozidlách. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské bez maturity, vo-
dičský preukaz B, Vyučenie v odbore, prax, 
spoľahlivosť, zodpovednosť, pracovitosť. Termín 
nástupu: Ihneď. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 27.12.2010, Životopis v slovenskom 
jazyku a motivačný list posielajte na e-mailovú 
adresu: jasso@autocomodex.sk, budeme kon-
taktovať len vybraných uchádzačov. Kontakt: 
Nitrianska cesta 1 Trnava, Rudolf Jaššo 
Email: jasso@autocomodex.sk 

Autoklampiar
Bratislava
Spoločnosť: PPC team plus s.r.o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Prax v odbore 
min. 3 roky, výkon odborných činností. Plný 
úväzok. Požiadavky: stredoškolské bez maturi-
ty, vodičský preukaz B, Spoľahlivosť, komunika-
tívnosť, zručnosť, prax v odbore min. 3 roky je 
podmienkou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: 
Zázemie v stabilnej spoločnosti, profesionálne 
prostredie, odborné vzdelávanie a rozvoj. Ponú-
kaný plat (brutto): Ponúkame motivujúce pracov-
né ohodnotenie. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 31.12.2010, prosíme o zaslanie štruk-
túrovaného životopisu mailom alebo poštou. 
Informovať budeme len vybraných uchádzačov. 
Kontakt: Einsteinova 13 Bratislava, Aljoša Sokol, 
fax: 62 247 834 
Email: aljosa.sokol@ppcteam.sk 

Cestovný ruch, 
gastro, hoteliérstvo

Kuchár, šéfkuchár
Banská Štiavnica
Spoločnosť: LUX - BS, s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Hlavný kuchár/ku-
chárka. Príprava jedál, kontrola kvality jedál, 
príprava nových jedál, vyhotovovanie nových 
receptúr a kalkulácií, inventúra tovaru a pod. 
Plný úväzok, na dohodu. Požiadavky: gastro-

nómia, základné vzdelanie, stredoškolské bez 
maturity, stredoškolské s maturitou. Ponúkaný 
plat (brutto): 700 - 1200 EUR/mesiac. Informá-
cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín 
ukončenia výberového konania: 31.1.2011. Kon-
takt: Kammerhofská 18 Banská Štiavnica, Ing. 
Imrich Kecskés, 0907 545 649 
Email: kecskes@kachelman.sk 

Kuchár
Slovensko
Spoločnosť: Downtown Backpackers Hostel Ná-
plň práce, informácie o pracovnom mieste: Prij-
meme samostatného kuchára s praxou, ktorý 
varí rád a s fantáziou, je zodpovedný a lojálny. 
Plný úväzok, živnosť. Požiadavky: stredoškolské 
bez maturity, Samostatnosť, spoľahlivosť, zod-
povednosť, kreativita, lojálnosť. Termín nástupu: 
December, január. Iné výhody: Možnosť prejaviť 
a presadiť vlastné nápady, strava zadarmo. In-
formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
mín ukončenia výberového konania: 15.1.2011. 
Kontakt: Panenská 31 Bratislava, Viera Polomo-
vá, 0917 460 232 (9, 00 - 18, 00 h.) 
Email: info@backpackers.sk 

Čašník/čašníčka
Bratislava
Spoločnosť: FOU ZOO s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Hľadáme mladých 
čašníkov, ktorí majú v sebe poriadnu dávku 
prirodzenosti a neboja sa nových jedál a super 
mladého kolektívu. Plný úväzok, na dohodu. 
Požiadavky: Milovať prácu s ľudmi, stredoškol-
ské bez maturity, Ak berieš nový stôl vždy ako 
nový príbeh tak ťa u nás čaká každý deň niečo 
nové. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Je tu 
jedna obrovská výhoda. Ak si naozaj človek, 
ktorý nemá problém byť priateľský a úprimný 
tak sa časom naučíš všetko nové a budeš sa 
naozaj tešiť do práce... Ponúkaný plat (brutto): 
550 - 850 EUR/mesiac fi nančný progres plus 
percentá z tržby. Kontakt: Ševčenkova 34 Brati-
slava, Kristína Trabalíková 
Email: kristina.trabalikova@fouzoo.sk 

Zamestnanec reťazca fast food
Bratislava
Spoločnosť: River Park F&B, s. r. o. Náplň prá-
ce, informácie o pracovnom mieste: Prijmeme 
zamestnanca pre novo vznikajúci reťazec fast 
foodu. Plný úväzok, skrátený úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské bez maturity, anglický jazyk 
- základy, Spoľahlivosť, chuť učiť sa novým 
veciam. Práca je vhodná pre absolventa. Iné 
výhody: Dobré platové ohodnotenie, mladá dy-
namická spoločnosť. Kontakt: Hodzovo nam. 2 
Bratislava, Patrik Zdrubecký 
Email: zdrubecky@besthotelproperties.sk 

Kuchár - zameranie česká 
a slovenská kuchyňa
Bratislava
Spoločnosť: River Park F&B, s. r. o. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Príprava jedál, 
Nábor sa vykonáva pre novo vznikajúce gastro 
prevádzky v River Parku. Bližšie informácie 
Vám poskytneme pri osobnom pohovore. Plný 

úväzok. Požiadavky: stredoškolské bez maturity, 
Vzdelanie, prax a záujem o odbor gastronómie, 
skúsenosti s talianskou a českou kuchyňou, 
kladný prístup k práci, zodpovednosť, schopnosť 
tímovej spolupráce, láska k vareniu. Iné výhody: 
Dobré platové ohodnotenie, možnosť stať sa 
členom tímu novo vznikajúcej siete reštaurácií, 
možnosť profesného rastu, zaújmavý balík so-
ciálnych výhod, perspektívna spoločnosť, mož-
nosť vzdelávania a profesionálneho rastu, pros-
te je sa na čo tešiť!. Kontakt: Hodzovo nam. 2 
Bratislava, Patrik Zdrubecký 
Email: zdrubecky@besthotelproperties.sk 

Doprava, špedícia, 
logistika

Dispečer medzinárodnej prepravy
Bratislavský kraj, Malacky, 
Hamuliakovo
Spoločnosť: D.L.B., spol. s r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Organizačné zabez-
pečenie prepravy, určovanie trás distribučných 
vozidiel, vypracovávanie cenových ponúk, mies-
to, čas plnenia a iné podmienky pre zákazníkov, 
spracovávanie prípadov od otvorenia objednáv-
ky, cez nakládku až po dodanie tovaru, sledo-
vanie priebehu prepravy (permanentné spojenie 
so zákazníkmi, dopravcami, resp. špeditérmi 
a fl exibilné riešenie vzniknutých situácií). Plný 
úväzok. Požiadavky: doprava, stredoškolské 
s maturitou, aspoň jeden z uvedených jazykov: 
španielsky jazyk - mierne pokročilý, nemecký 
jazyk - aktívne, anglický jazyk - aktívne, Internet 
(e-mail, www) - pokročilý, MS Excel - základy, MS 
Word - základy, Minimálna znalosť Nemeckého 
jazyka, znalosť akéhokoľvek cudzieho jazyka 
je výhodou. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: 
Počiatočné zaškolenie, zodpovedajúce platové 
ohodnotenie, príjemný a motivovaný pracovný 
kolektív, možnosť osobného i profesného rastu 
v rámci dynamicky rozvíjajúcej sa spoločnosti. 
Ponúkaný plat (brutto): Od 800 EUR/mesiac 
základ + pohyblivá zložka. Informácie o výbe-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania: 1.1.2011, pri posielaní ži-
votopisu e-mailom, uveďte do predmetu názov 
pozície „Dispečer“. Kontakt: Hamuliakovo 342 
Hamuliakovo, Peter Krištofík, 0 905 463 839 
Email: praca@dlb.sk 

Dispečer MKD
Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Piešťany, Vaďovce
Spoločnosť: František Húska - AUTODOPRAVA 
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Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 
Zodpovednosť za priebeh a koordináciu prepráv 
pomocou najmodernejších technológií, organizá-
cia a trasovanie prepráv, komunikácia s vodič-
mi, plánovanie nakládok a vykládok, plánovanie 
a využívanie kapacít vozidiel, riešenie vznik-
nutých problémov, evidencia prepráv a denný 
reporting. Plný úväzok. Požiadavky: doprava, 
logistika, stredoškolské s maturitou, nadstav-
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vodičský 
preukaz B, bulharský jazyk - základy, anglický 
jazyk - aktívne, ruský jazyk - mierne pokročilý, 
MS Windows - pokročilý, MS Word - pokročilý, 
MS Excel - pokročilý, Dobré komunikačné a or-
ganizačné schopnosti, odolnosť voči stresu, 
vysoké pracovné nasadenie, znalosť anglického 
jazyka na komunikatívnej úrovni, znalosť bul-
harského jazyka veľkou výhodou, dynamická 
osobnosť so zameraním na riešenie problémov, 
prax v odbore doprava a špedícia výhodou. 
Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: Stabilné za-
mestnanie v dynamickej a rastúcej spoločnosti, 
moderné a príjemné pracovné prostredie v mla-
dom kolektíve, zaškolenie, zaujímavé fi nančné 
ohodnotenie, fi remný mobilný telefón. Ponúkaný 
plat (brutto): 700 - 1300 EUR/mesiac. Informá-
cie o výberovom konaní: V prípade záujmu pošlite 
životopis v slovenskom jazyku na e-mail. Kon-
takt: Lipova 371/6 Stará Turá, František Húska, 
00 421 905 713 673, fax: 032/779 01 40 
Email: huska@huska.sk 

Disponent cestnej prepravy 
Košice
Spoločnosť: GIT Consult Slovakia s. r. o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Výhod-
nocovanie bonity zákazníkov, spoluúčasť na 
príprave cenových ponúk, uzatváranie zmlúv 
o preprave, sledovanie platobnej disciplíny 
zákazníkov, reklamačné konanie, riešenie prí-
padných komplikácií súvisiacich s prepravou, 
operatívne koordinovanie prepráv (dohadovanie 
podmienok, prideľovanie prípadov osádkam vo-
zidiel, sledovanie priebehu jednotlivých prepráv 
a pod.). Plný úväzok. Požiadavky: Minimálne 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, vyso-
koškolské vzdelanie výhodou, plynulá znalosť 
anglického alebo nemeckého jazyka, niekoľko 
ročné skúsenosti v doprave a špedícii, prax 
v oblasti disponovania vlastného vozového 
parku je podmienkou, užívateľská znalosť MS 
Offi ce, vodičský preukaz sk. B, kontaktovaní 
budú len uchádzači ktorí budú spĺňať uvedené 
požiadavky. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: 
Motivujúce fi nančné ohodnotenie, pracovný 
automobil, mobilný telefón, notebook, možnosť 
získania nových skúseností v medzinárodnom 
prostredí, bohatý sociálny program. Informácie 
o výberovom konaní: Ref. č.: 3269. Kontakt: Roy-
ko Passage, Galeria Delta, Poštová 3 Bratislava, 
Peter Pozdech, + 421 232 660 150, fax: + 421 
232 660 169 
Email: peter.pozdech@gitconsult.com 

Kolpoltér na roznášanie kalendárov
Banská Bystrica
Spoločnosť: Hotel Franko Náplň práce, informá-
cie o pracovnom mieste: Hľadáme kolportérov 
(roznášačov) kalendárov stolových na šnúrke 
po bytoch (vešať na kľučky dverí), domoch a fi r-
mách (do schránok a osobne) v celej Banskej 
Bystrici volajte na 0911800689 alebo mail: fran-
ko@frankohotel.sk, v termíne 13., 23.12.2010. 
Na dohodu. Požiadavky: základné vzdelanie, 
Podmienky: vlastné auto a dobrá fyzická kondí-
cia, zodpovednosť, poctivosť.platba po overený 
doručenia cca 5-15dní, len vážny záujem. Termín 
nástupu: Ihneď. Ponúkaný plat (brutto): 1 kalen-
dár 2 centy,. Informácie o výberovom konaní: 
Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 23.12.2010. Kontakt: Štúrova 11 Zvo-
len, Ján Valach, 0911 800 689 
Email: franko@frankohotel.sk 

Vodič MKD
Bratislavský kraj
Spoločnosť: PRAPOL, s.r.o. Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Hľadáme vodica pre 
MKD do EU. Plný úväzok. Požiadavky: základné 
vzdelanie, Prax v MKD na navesoch, supravach. 
Informácie o výberovom konaní: Predpokla-
daný termín ukončenia výberového konania: 
31.1.2011, tel.: +421918980270. Kontakt: To-
várenska Malacky, Michal Knobloch, +421918 
980 270 
Email: doprava@prapol.sk 

Elektrotechnika 
a energetika

Technik požiarnotechnických 
zariadení - elektrická požiarna 
signalizácia
Bratislava
Spoločnosť: Falck Fire Services a.s. Náplň prá-
ce, informácie o pracovnom mieste: Plnenie úloh 
a činností vyplývajúcich z jednotlivých uzatvo-
rených zmlúv s odberateľmi týkajúcich sa PTZ 
a EPS, zabezpečuje údržbu PTZ, EPS nachá-
dzajúcich sa v určenej prevádzke DPO, vedenie 
sprievodnej dokumentácie o EPS, kontroly EPS. 
Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské s matu-
ritou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, 
vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stup-
ňa, vysokoškolské III. stupňa, vodičský preukaz 
B, anglický jazyk - základy, MS Outlook - pokro-
čilý, MS Word - pokročilý, MS Excel - pokročilý, 
MS PowerPoint - pokročilý, Osobitné oprávnenie 
o odbornej spôsobilosti EPS, oprávnenie vyko-
návať kontroly EPS. Termín nástupu: ASAP. Iné 
výhody: Práca v silnej a stabilnej spoločnosti, 
pracovné benefi ty, prostriedky pre pracovnú 
činnosť. Informácie o výberovom konaní: Predpo-
kladaný termín ukončenia výberového konania: 

15.1.2011. Kontakt: Galvaniho 7/D Bratislava, 
Petra Gajdošová, +421911 321 080 
Email: petra.gajdosova@falck.sk 

Elektrikár
Trnavský kraj, Holíč
Spoločnosť: INDEX NOSLUŠ s.r.o., pracovno-
personálna agentúra Náplň práce, informácie 
o pracovnom mieste: Inštalácia elektronického 
vybavenia, testovanie funkčnosti zariadení, 
diagnostika a oprava elektricky kontrolovaného 
ovládacieho systému produktov, montáž zaria-
dení, dvojzmenná prevázka. Plný úväzok. Požia-
davky: anglický jazyk - mierne pokročilý, Znalosť 
čítania elektrických schém, manuálna zručnosť, 
spoľahlivosť a precíznosť, angličtina na úrovni 
stredne pokročilý. Termín nástupu: Ihneď. Iné 
výhody: Stabilná práca v nadnárodnej výrobnej 
spoločnosti, nadštandardné pracovné voľno, 
možnosť profesionálneho rastu. Informácie o vý-
berovom konaní: Ak Vás naša pracovná ponuka 
oslovila, prosím pošlite svoj štrukturovaný živo-
topis na uvedenú emailovú adresu., Všetkým 
kandidátom vopred ďakujeme za prejavený zá-
ujem. Kontakt: Prešovská 38/B Bratislava, Mgr. 
Maroš Satin, fax: 5641 065 
Email: praca_msatin@indexnoslus.sk 

Projektový manažér 
- solárna elektráreň 
Bratislava
Spoločnosť: CPL Jobs s.r.o. Náplň práce, in-
formácie o pracovnom mieste: Kontrola suladu 
realizacnej dokumentácie s podmienkami, vy-
jadreniami a povoleniami z predchadzajucich 
stupnov dokumentácie, taktiez s prislusnymi 
normami a predpismi, kontrola a koordinácia 
cinnosti pri realizacii diela podľa platnej projek-
tovej dokumentácie a harmonogramu výstav-
by, dohlad nad dodrziavanim bezpecnostnych 
predpisov pri realizacii diela, dokumentacia 
a koordinácia zmien vzniknutych pri realizacii 
diela, ich prejednavanie s nadriadenymi a sub-
dodavatelmi, kontrola ich dopadu na rozpocet 
a dokumentaciu stavby, zabezpecenie jej zapra-
covania do dokumentácie skutocne vykonaneho 
diela, účasť pri preberacom procese diela alebo 
jeho casti, kontrola uplnosti dokumentov pre-
dávaných subdodavatelom, účasť pri priprave 
a priebehu kolaudacie, komunikácia s uradmi, 
účasť a spolupráca v obdobi skusobnej pre-
vadzky alebo garancnych skusok, koordinácia 
a kontrola odstranenia zavad a nedostatkov zo 
strany subdodavatela v dohodnutych terminoch 
a kvalite, koordinácia a kontrola vypratania sta-
veniska. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškol-
ské I. stupňa, anglický jazyk - základy, AutoCAD 
- pokročilý, Prax v realizacii a dozore stavieb 
elektrotechnickych celkov (VN, NN) min. 3 roky, 
SŠ alebo VŠ elektrotechnického zamerania, 
orientacia v projektovej dokumentacii, komuni-
kačné schopnosti, znalosť práce s PC (MS Of-
fi ce, AutoCad), fl exibilita a ochota cestovať, VP 
sk. B. Termín nástupu: Ihneď. Informácie o výbe-

rovom konaní: Ref. č.: MP49. Kontakt: Vysoká 14 
Bratislava, Miloš Poštek, + 421 232 191 205, 
fax: + 421 252 631 587 
Email: milos.postek@cpljobs.sk 

Rozpočtár - oblasť elektroinštalácie 
Bratislava
Spoločnosť: Trenkwalder, a. s. Náplň práce, in-
formácie o pracovnom mieste: Spracovávanie 
cenových kalkulácií ašpecifi kácii na silnoprú-
dové a slaboprúdové technologické vybavenie 
stavieb, Tendrovanie nákupu elektroinštalač-
ného materiálu, silnoprúdových aslaboprúdo-
vých technológií na zákazku, Objednávanie 
materiálov na zákazku podľa vytendrovaných 
ponúk, kontrola faktúr na zákazku. Plný úvä-
zok. Požiadavky: vodičský preukaz B, SŠ alebo 
VŠ vzdelanie elektrotechnické, skúsenosti na 
pozícií Rozpočtára v oblasti elektroinštalácií 
PODMIENKOU, autoCAD, základy, AJ pokroči-
lý, vysoké pracovné nasadenie, zodpovednosť, 
samostatnosť. Práca je vhodná pre absolventa. 
Termín nástupu: Asap. Iné výhody: Primerané 
platové ohodnotenie, prácu v stabilnej a per-
spektívnej spoločnosti. Informácie o výberovom 
konaní: V prípade Vášho záujmu o danú pracov-
nú pozíciu zašlite prosím Váš životopis v SJ 
a Aj na m.slazakova@trenkwalder.com.,, ref. č.: 
SK2010820843. Kontakt: Námestie 1. mája 18 
Bratislava, Ing. Miriama Slažáková 
Email: m.slazakova@trenkwalder.com 

Koordinátor bezpečnosti 
Nitriansky kraj, Mochovce
Spoločnosť: GIT Consult Slovakia s. r. o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Zodpoved-
nosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovní-
kov, zabezpečovanie školení v danej oblasti pre 
pracovníkov, vypracovávanie pokynov a vnútor-
ných predpisov na zaistenie BOZP a OPP v zmys-
le platnej legislatívy, monitorovanie dodržiavania 
platných bezpčenostných a požiarnych pravidiel 
v spoločnosti a u zmluvných dodávateľov, spolu-
práca so štátnymi orgánmi na ochranu zdravia, 
Inšpektorát práce, OR HaZZ a pod., identifi kácia 
možných rizík pri pracovnom procese v oblasti 
BOZP a PO a stanovenie opatrení na ich ostrá-
nenie., predvídanie a analýza miery a možnosti 
nehodovosti, komunikácia s externými agentú-
rami, starostlivosť o dobré označenie, varovné 
symboly, signály a označenia, ako prevencia na 
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, vypra-
covanie reportov a súhrnných správ o nehodách 
v súlade s legislatívou. Plný úväzok. Požiadavky: 
Skúsenosti v energetickom priemysle, skúse-
nosti s investičnou výstavbou, samostatnosť, 
schopnosť riešiť problémy, výborné komuni-
kačné a koordinačné zručnosti, predchádzajúca 
skúsenosť s koordináciu bezpečnosti počas 
výstavby priemyselných objektov, znalosť práv-
nych a iných požiadaviek v oblasti BOZP a OPP, 
platné osvedčenia: bezpečnostný technik, 
technik PO, lektorské minimum, interný audítor 
OHSAS 18001, ABT, výhodou, skúsenosť s ko-
ordináciou bezpečnosti na stavbe, skúsenosť 

Ako zvýšiť šance pri hľadaní práce?
Vytvorte si vlastný životopis na stránke www.profesia.sk a spoločnosti vás ľahšie nájdu.

TIP pre vás: 

www.profesia.sk  17. december 2010

profesia.sk – najväčšia ponuka práce
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Na nasledujúcich stranách nájdete vybrané aktuálne pracovné ponuky z internetovej stránky
www.profesia.sk

Uverejnené pracovné ponuky sú aktuálne do nasledujúceho vydania novín. V prípade, že to tak nie je, spoločnosť inzerujúca voľné pracovné 
miesto na www.profesia.sk ponuku počas uzávierky novín stiahla.
Kompletný zoznam aktuálnych voľných pracovných miest nájdete na internetovej stránke www.profesia.sk. Ponuky môžete vyhľadávať podľa 
dátumu zverejnenia, kategórie, lokality, pri podrobnejšom vyhľadávaní aj podľa ďalších kritérií.
Na internetovej stránke nájdete aj informácie a rady týkajúce sa pracovného pohovoru, pracovnoprávnych vzťahov, dozviete sa ako napísať 
profesijný životopis, ako začať podnikať, podmienky na prácu v zahraničí a ďalšie zaujímavosti a aktuality z trhu práce.



Aký plat si pýtať na pohovore?
Navštívte najväčší internetový prieskum platov na stránke www.platy.sk a zistite aké sú priemerné platy podľa pozícií.

TIP pre vás: 

so zavádzaním OHSAS 18001, aktívna znalosť 
anglického jazyka !. Termín nástupu: ASAP. Iné 
výhody: Jedinečná príležitosť aktívne participo-
vať na dostavbe jadrovej elektrárne, možnosť 
profesionálneho i kariérneho rastu, možnosť 
získania nadnárodných skúseností a medziná-
rodnej kariéry, zaujímavé tréningové programy, 
možnosť príspevkov na jazykové vzdelávanie, 
atraktívny sociálny program. Informácie o vý-
berovom konaní: Ref. č.: 3196. Kontakt: Royko 
Passage, Galeria Delta, Poštová 3 Bratislava, 
Peter Pozdech, + 421 232 660 150, fax: + 421 
232 660 169 
Email: peter.pozdech@gitconsult.com 

Informačné technológie
Systémový administrátor 
UNIX/Linux
Bratislava
Spoločnosť: IP Security Consulting s.r.o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Správa 
serverov UNIX, Linux. Inštalácia a konfi gurácia 
serverov, upgrade. Návrh a realizácia počítačo-
vých sietí. Obnova dát, bezpečnostné audity. 
Zásahy podľa želania zákazníka. Plný úväzok. 
Požiadavky: stredoškolské s maturitou, nadstav-
bové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské 
I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, anglický 
jazyk - mierne pokročilý, Administrácia UNIX/
Linux - pokročilý, Administrácia LAN/WAN - po-
kročilý. Práca je vhodná pre absolventa. Termín 
nástupu: Ihneď. Iné výhody: Ponúkame: prístup 
k rôznym platformám a operačným systémom, 
serverovým clustrom nasadeným v mission-criti-
cal prostredí, široký prehľad v oblasti sietí a uni-
xu, fl exibilné pracovné prostredie. Informácie 
o výberovom konaní: Prosíme zaslať životopis na 
adresu jobs@ipsec.info alebo prostredníctvom 
tohto portálu. Následne si s vybranými uchá-
dzačmi dohodneme termín pohovoru. Do Sub-
ject-u uveďte číslo 201012., ponuka je určená 
pre viacerých uchádzačov, s priebežným nástu-
pom ihneď alebo podľa dohody neskôr. Termín 
ukončenia konania preto nie je stanovený., ref. 
č.: 201012. Kontakt: Kopčianska 14 Bratislava, 
Ing. Milan Pikula 
Email: jobs@ipsec.info 

UNIX technical support 
Bratislava
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom mies-
te: Are you interested in UNIX like systems?, Can 
you communicate in English?, then send your 
CV to us! (Jana.maruniakova@adecco.com). 
We are currently looking for new team mem-
bers to our UNIX team. As suitable candidate 
you should have knowlegde of basic commands 
in Linux/UNIX and be able to communicate in 
English. Your main responsibility will be to sol-
ve basic problems regarding applications and 
systems running on UNIX platform. Thi is great 
opportunity to start your career within interna-
tional IT company. Plný úväzok. Požiadavky: 
anglický jazyk - mierne pokročilý, UNIX/Linux, 
Jazyky: angličtina Konverzácia: dobrá, Znalosti 
IT: LINUX (stredná). Termín nástupu: 3.1.2011. 
Informácie o výberovom konaní: ref. č.: MTB 
12094. Kontakt: Apollo Business Center, Mlyn-
ske Nivy 45 Bratislava, Mgr. Jana Maruniakova, 
+421 908 777 426 
Email: jana.maruniakova@adecco.com 

Senior projektový manažér 
Bratislava
Spoločnosť: GIT Consult Slovakia s. r. o. Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Vedenie 
projektu s ohľadom na dodržiavanie kvality 

výstupov, výsledkov, termínov a rentability, 
tvorba projektových plánov, dokumentácie 
a defi nície projektu, vedenie projektového týmu 
vývojárov a testerov, prezentácie a worksho-
py, spolupráca s ostatnými oddeleniami. Plný 
úväzok. Požiadavky: Ukončené VŠ vzdelanie so 
zameraním na IT alebo matematiku, minimálne 
5 ročné skúsenosti s projektovým riadením SW 
projektov ideálne v oblasti poisťovníctva, veľmi 
dobré organizačné a prezentačné zručnosti, skú-
senosti s riadením IT projektov v oblasti vývoja 
poistných aplikácii alebo integračných riešení 
sú podmienkou!, ochota cestovať, orientácia 
na zákazníka, nemecký jazyk, aktívne slovom 
a písmom!!!. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: 
Stabilné pracovné miesto v medzinárodnej spo-
ločnosti, nadštandardné fi nančné ohodnotenie, 
práca v mladom dynamickom kolektíve, pružný 
pracovný čas, možnosť zdokonaľovať sa v cu-
dzích jazykoch, možnosť ďalšieho vzdelávania 
a kariérneho rastu, bohatý sociálny program 
spoločnosti. Informácie o výberovom konaní: Ref. 
č.: 3151. Kontakt: Royko Passage, Galeria Delta, 
Poštová 3 Bratislava, Peter Pozdech, + 421 232 
660 150, fax: + 421 232 660 169 
Email: peter.pozdech@gitconsult.com 

Strojárstvo
Operátor CNC strojov
Žiar nad Hronom
Spoločnosť: GAMAalumínium Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Obsluha CNC verti-
kálnych fréz, FANUC. Samostatne nastavovanie 
programov, zoraďovanie nástrojov, meranie, 
kontrola. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškol-
ské s maturitou, vodičský preukaz B, Flexibilita, 
ochota prispôsobiť sa potrebám výroby v kaž-
dom čase, práca na zmeny. Termín nástupu: 
3.1.2011. Iné výhody: Trinásty plat, osobné hod-
notenie, ubytovaniePonúkaný plat (brutto): Od 
500 EUR/mesiac. Kontakt: Na Vartičke 12 Žiar 
nad Hronom, Marián Gahír, 0905 414 083 
Email: gamaaluminium@stonline.sk 

Nastavovač CNC strojov - technológ
Žiar nad Hronom
Spoločnosť: GAMAalumínium Náplň práce, infor-
mácie o pracovnom mieste: Nastavovanie a prog-
ramovanie CNC strojov, vertikálne frézy, tvorba 
programov v jazyku FANUC, Príprava technoló-
gie opracovania, navrhovanie a realizácia príp-
ravkov, výber nástrojov, technologické riadenie 
výroby. Plný úväzok. Požiadavky: stredoškolské 
s maturitou, vodičský preukaz B, anglický jazyk 
- mierne pokročilý, AutoCAD - základy, Flexibili-
ta, práca na zmeny, bezúhonnosť, ochota pris-
pôsobiť sa potrebám výroby v každom čase. 
Termín nástupu: 3.1.2011. Iné výhody: Ponúkam 
možnosť bezplatného ubytovania, trinásty plat, 
mobil. ..... Ponúkaný plat (brutto): Od 800 EUR/
mesiac. Kontakt: Na Vartičke 12 Žiar nad Hro-
nom, Marián Gahír, 0905 414 083 
Email: gamaaluminium@stonline.sk 

Operátor - nastavovač - člen tímu 
Košický kraj
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Hlavný pracovný pomer na výrobnej 
linke pre úspešnú zahraničnú spoločnosť s ro-
dinnou atmosférou: , práca nie je pásová výro-
ba, alebo ide o osobitné pracovné stanovištia. 
Našim klientom je európska fi rma, ktorá ponúka 
stabilitu (viac ako 10 rokov v SR), malý tím, 
a odmeny za splnenie plánov. Je to menšia 
fi rma, ktorá má rodinnú atmosféru., pracovnou 
náplňou je najmä práca na komplexnej výrobnej 
linke, ktorá zahŕňa procesy lisovania, ohýbania, 
strihania, vysekávania a profi lovania plechov, 
Podrobnejšia náplň práce: denná obsluha 

a zoraďovanie jednotlivých strojov a zariadení 
v rámci prac. postupov, technickéj a techno-
logickej dokumentácie, zoraďovanie nástrojov 
na jednotlivých pracoviskách a zaškoľovanie 
operátorov na tieto pracoviská, operatívne čis-
tenie, prestavovanie strojov, včasné vykonáva-
nie zverených prác, ktoré zabezpečujú plynulú 
výrobu, zodpovednosť za včasnosť, kvalitu 
a požadované množstvo produktov v súlade 
s výrobným plánom, udržiavanie poriadku na 
svojom pracovisku, MIESTO VÝKONU PRÁCE 
JE V KOŠICIACH, NÁSTUP DO PRÁCE: január 
2011, POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: stro-
járske vzdelanie (zámočník, nástrojár), prax na 
podobnej pozícii min. 3 roky, schopnosť čítať 
a pochopiť technickú dokumentáciu, skúsenosti 
s používaním meradiel a meracích prístrojov, 
rozvinutá logika, schopnosť rýchlo sa učiť, 
samostatnosť, ochota stat sa súčasťou tímu, 
KANDIDÁT MUSÍ SPĹŇAŤ VŠETKY UVEDE-
NÉ POŽIADAVKY!!!, Životopisy zasielajte na 
e-mailovú adresu Viera.filipova@adecco.com 
a do predmetu správy uveďte názov pozície., 
Doplňujúce informácie: dvojzmenná, v prípade 
potreby trojzmenná prevádzka. Plný úväzok. 
Požiadavky: Vzdelanie: učilište bez maturity, 
Požadovaná prax: 36 mesiacov ako zámočník. 
Informácie o výberovom konaní: ref. č.: MTB 
12033. Kontakt: Masiarska 64 Kosice, Mgr. Vie-
ra Filipova, 0902 920 988 
Email: viera.fi lipova@adecco.com 

Zváračský technológ
Trenčín
Spoločnosť: MATADOR GROUP Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Zabezpečuje 
zníženie prácnosti na jednotlivé výroby z hľadis-
ka použitej technológie, spracováva, technolo-
gické postupy, druhy a poradie operácií, stroje, 
zariadenia a náradie, podklady k cenovému 
výpočtu dopytov, posudzuje vhodnosť nových 
výrob z hľadiska možnosti realizácie, vybavuje 
reklamácie na zmenu technológie, posudzuje 
oprávnenosť zmien, spolupracuje pri zavádzaní 
nových technológií. Plný úväzok. Požiadavky: 
vysokoškolské I. stupňa, vodičský preukaz B, 
anglický jazyk - aktívne, MS PowerPoint - po-
kročilý, MS Outlook - pokročilý, MS Excel - po-
kročilý, MS Word - pokročilý, Certifi kát, inžinier 
zvárania IWE. Termín nástupu: Ihneď. Informácie 
o výberovom konaní: Ústny pohovor, uchádzač 
na pozíciu zváračský technológ môže byť absol-
vent vysokej školy Strojárskej odbor zváranie. 
Kontakt: Tovarenska 1 Dubnica nad Vahom, Ka-
tarína Mináriková, fax: 042-4 400 563 
Email: zuzana.rusnakova@matador-automotive.sk 

CNC programátori - ohýbacie lisy 
a laserové stroje 
Martin
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, informácie o pracovnom 
mieste: Hľadáme šikovných CNC programáto-
rov na ohraňovacie lisy a laser, ktorý by mali 
spĺňať nasledovné požiadavky: vzdelanie, 
vyučený v oblasti obrábania kovov, predchá-
dzajúce niekoľkoročné skúsenosti s prácou 
na CNC strojoch (Trumph), technická zdatnosť, 
výborné čítanie výkresovej dokumentácie, 
znalosť princípu programovania jedného alebo 
aj viacerých uvedených systémov (Sinumeric, 
Trumatic), základná znalosť AutoCAD (úprava 
a rozvoj dielcov), komunikačné schopnosti, ko-
munikácia s ľuďmi vo výrobe, jazyková znalosť, 
angličtina, komunikatívne, schopnosť samos-
tatne pracovať., Náplň práce: práca vo výrobe, 
programovanie CNC strojov, práca s výkresovou 
dokumentáciou, prispôsobovanie a implementá-
cia požiadaviek do procesu výroby., Výhody pra-
covnej pozície: práca v medzinárodnej spoloč-
nosti, príjemné pracovné prostredie, zaujímavé 
fi nančné ohodnotenie (závisí od ponúknutých 
skúseností), benefi ty vyplývajúce zo sociálneho 
programu spoločnosti. Plný úväzok. Informácie 

o výberovom konaní: ref. č.: MTB 10620. Kontakt: 
Vojtecha Tvrdého 13 Zilina, Ing. Lenka Topinko-
vá, 041/5007 081 
Email: lenka.topinkova@adecco.com 

Výroba
Výrobno-vedúci pracovník 
vo VZT výrobe - majster
Pezinok
Spoločnosť: TINRON, s.r.o. Náplň práce, informá-
cie o pracovnom mieste: Vedenie pracovníkov 
dielne, rozdeľovanie pracovných úloh vo výrobe 
vzduchotechnického potrubia a príslušenstva, 
klampiarstva a kovovýroby. Činnosti vyplývajú-
ce z tejto pozície, vrátane samotnej osobnej príp-
ravy a výroby v dielni s ostatnými pracovníkmi. 
Plný úväzok, živnosť. Požiadavky: stredoškolské 
bez maturity, stredoškolské s maturitou, vodičs-
ký preukaz B, Internet (e-mail, www) - základy, 
MS Excel - základy, MS Windows - pokročilý, Skú-
senosti s pozíciou zmenový majster a s vedením 
výrobných pracovníkov. Znalosť problematiky 
výrobných procesov, prax s prácou s plechom 
a potrebnou strojnou technológiou a postupmi 
pre výrobu VZT potrubí a príslušenstva. Schop-
nosť samostatného vedenia dielne, atď. Nie je 
vhodné pre uchádzača bez praxe vo výrobe 
VZT!. Termín nástupu: Možný ihneď, dohodou. 
Iné výhody: Prémie, osobný prístup. Ponúkaný 
plat (brutto): Do 1000 EUR/mesiac. Informácie 
o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukon-
čenia výberového konania: 30.5.2011, len pre 
uchádzačov s praxou vo výrobe VZT!, prebieha 
nepretržite až do stabilného obsadenia pozície., 
je potrebné doručiť životopis, poštou, e-mailom, 
faxom 033/6404456, najlepšie osobne na ad-
rese prevádzky. Termín osobného pohovoru je 
možné dohodnúť na tel. č. 0911846766. Kon-
takt: Nová 5 Pezinok - Grinava, Ing. Juraj Mikus, 
0911 846 766, fax: 0336 404 456 
Email: tinron@tinron.sk 

Lisár plastov, zoraďovač
Spišská Nová Ves, Krompachy
Spoločnosť: SEZ Krompachy a.s. Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Lisovanie výrob-
kov z plastov podľa technologických postupov, 
pravidelná kontrola procesov počas pracovnej 
zmeny, vykonávanie autonómnej údržby, mletie 
recyklátu, evidencia a príprava recyklátu na liso-
vanie výliskov. Plný úväzok. Požiadavky: stredoš-
kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
vodičský preukaz B. Termín nástupu: Január-
február 2011. Ponúkaný plat (brutto): Lukratívny. 
Informácie o výberovom konaní: Motivačný list so 
životopisom posielajte poštou alebo mailom na 
adresu Milena.hedvigova@sez-krompachy.sk. 
Kontakt: Hornádska 1 Krompachy, Ing. Milena 
Hedvigová, 053/4189 175 
Email: milena.hedvigova@sez-krompachy.sk 

Produktionsarbeiter
Bratislava
Gesellschaft: LabelMaker, s.r.o. Arbeitsinhalt, 
Informationen über die Arbeitsstelle: Wir suchen 
fl eißigen Mitarbeiter für unsere Etikettenproduk-
tion mit Erfahrung im Umgang mit Flexodruck-
maschinen., deutschkenntnise und Führers-
chein B Voraussetzung. Vollzeitbeschäftigung. 
Anforderungen: Grundausbildung, führerschein 
B, deutsche sprache - aktive kenntnis. Eins-
tellungstermin: Sofort. Informationen über das 
Auswahlverfahren: Bewerbung mit Angabe der 
Gehaltsvorstellung und Lebenslauf erwünscht. 
Kontakt: Ružová dolina 6 Bratislava, Slowakis-
che Republik, Herbert Vockenhuber, 0 905 453 
807 
Email: Vockenhuber@labelmaker.sk 

17. december 2010 www.profesia.sk
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Ktoré spoločnosti majú najlepšie výberové procesy?
Na stránke www.recruitrank.sk nájdete zoznam najlepších personálnych agentúr a spoločností na Slovensku.

TIP pre vás: 

Do štátnej služby na príslušné štátnozamestnanecké miesto v príslušnom odbore štátnej služby možno prijať občana SR alebo 
občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý sa uchádza o štátnu službu, ak spĺňa tieto požiadavky: 

! dosiahol vek 18 rokov ! má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ! je bezúhonný 
! spĺňa kvalifi kačné predpoklady ! je zdravotne spôsobilý na vykonávanie štátnej služby ! má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ! ovláda 
štátny jazyk ! ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis ! úspešne absolvoval výberové konanie na 
prípravnú štátnu službu alebo spĺňa predpoklady na dočasnú štátnu službu podľa § 25 ods. 2 písm. a) a c) zákona č.    312/2001 Z. z.    o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ! je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa toto oprávnenie na výkon štátnej služ-
by požaduje ! má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré štátny zamestnanec 

v stálej štátnej službe preukáže formou zloženia skúšky Európskeho vodičského preukazu na počítače

! písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, ! kópia vysvedčenia, diplomu alebo 
iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní ! kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokla-
du o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (ak je uvedený 
v oznámení o výberovom konaní) ! kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace ! profesijný štruktúrovaný životopis 
! písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto o ktoré 
sa môže uchádzať len občan SR, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR ! písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na 
území SR ! písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby ! písomné čestné vyhlásenie o prav-
divosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise ! motivačný list

Upresnenie požadovaných dokladov nájdete na www.profesia.sk pri konkrétnej pracovnej ponuke.

Zoznam požadovaných dokladov pre pracovné ponuky v štátnej správe: 

Pracovné ponuky - štátna správa

Štátna správa, 
samospráva

Stála štátna služba, 
štátny radca - metodik
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňové riaditeľ-
stvo SR Banská Bystrica 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, štátny radca – metodik 
Počet obsadzovaných miest: 2 
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej 
služby 
Organizačný útvar: Daňové riaditeľstvo SR, odde-
lenie personálnych služieb 
Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti 
na úseku riadenia štátnej služby na úrovni iného 
orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnos-
ťou. Príprava dokumentov v rámci personálnej 
administratívy pri zabezpečovaní štátnoza-
mestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych 
vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce 
vo verejnom záujme, resp. z dohôd o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Vypracovávanie analýz, príprava služobných 
predpisov v tejto oblasti. Riešenie sťažností štát-
nych zamestnancov. Spracovanie podkladov pre 
účely poskytovania informácií v zmysle zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám, vybavova-
nie dopytov zamestnancov. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-
ňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, časová a miestna fl exibilita, spoľah-
livosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 

službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme v z.n.p., č. 553/2003 Z.z. o od-
meňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a znalosť práce 
s PC (Word, Excel, Windows, Outlook). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/295/20 

Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, hlavný referent 
- účtovník štátnych príjmov
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
tislava VI 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, hlavný referent - účtovník štát-
nych príjmov 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava VI, 
oddelenie vymeriavacie II 
Hlavné úlohy: Vybavovanie odbornej agendy 
v oblasti účtovania a evidencie štátnych príj-
mov, súhrnné zabezpečovanie a stanovovanie 
prevodu podielových daní do rozpočtov miest-
nych samospráv alebo do vybraných štátnych 
účelových fondov podľa zákonne stanovených 
rozvrhových normatívov, vytváranie a zabez-
pečovanie avíza o prevodoch podielových daní 
obciam vrátane spracovávania prehľadov k pre-
vodom príjmov do rozpočtov obcí, sústreďova-
nie, triedenie a kontrola náležitostí účtovných 
dokladov, ktoré sú podkladom pre účtovanie 
platieb štátnych príjmov, zabezpečenie prác vo 
vedení účtovníctva platieb penále a pokút, ktorú 
sú príjmami osobitného účtu štátnych príjmov, 
preberanie a odovzdávanie dát do peňažného 
ústavu elektronickou formou a účtovanie prebra-
tých dát, realizovanie vratiek preplatkov daní, 
nadmerných odpočtov, správnych poplatkov, 
podielových daní, odvodov a poplatkov z účtov 
štátnych príjmov, sledovanie a identifi kovanie 
nejasných platieb, spracovanie predbežnej, 
defi nitívnej a ročnej závierky v daňovom infor-
mačnom systéme. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s matu-
ritou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, časová a miestna fl exibilita, spoľah-

livosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v z.n.p., č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
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Ako správne napísať motivačný list, ako uspieť na pohovore?
Komplexné informácie z trhu práce hľadajte v časti Kariéra v kocke na www.profesia.sk

TIP pre vás: 

kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica; 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/292/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
odborný radca - kontrolór
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
tislava II 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, odborný radca - kontrolór 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava II, 
oddelenie kontroly I 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špecializova-
né činnosti spočívajúce v analytickej činnosti, 
vo výhodnocovaní výsledkov a v príprave pod-
kladov na rozhodovanie pri kontrole daňových 
subjektov v rámci správy daní podľa osobitného 
predpisu, vykonávanie komplexnej kontrolnej 
a vyhľadávacej činnosti u daňových subjektov 
s využívaním nových kontrolných techník, kom-
plexné zisťovanie a preverovanie hospodárskych 
a účtovných operácií alebo iných skutočností 
rozhodujúcich pre správne určenie daní alebo 
vznik daňovej povinnosti, vypracovávanie ana-
lýz k vykonaniu vyhľadávacej a prešetrovacej 
činnosti v súvislosti s overovaním úplnosti evi-
dencie a registrácie daňových subjektov, zisťo-
vaniu príjmov, majetkových pomerov a ďalších 
skutočností pre správne vyrubenie daní, vykoná-
vanie rozborovej a analytickej činnosti k výberu 
daňových subjektov na kontrolu, vypracováva-
nie podkladov na podanie trestného oznámenia 
a ukončenia podnikateľskej činnosti na základe 
výsledkov kontrolnej činnosti a spolupráca s or-
gánmi činnými v trestnom konaní, spracovanie 
odborných stanovísk v konaní o riadnych a mi-
moriadnych opravných prostriedkoch, zadáva-
nie informácií v daňovom informačnom systéme 
v rozsahu vykonávaných činností. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z. z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v z.n.p., č. 311/2001 Z. z. Zákonník prá-
ce v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 

na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/291/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, radca - správca
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
tislava I 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, radca - správca 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava I, 
oddelenie osobitnej správy dane z pridanej 
hodnoty 
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť na 
úseku správy daní. Výkon správy daní u daňo-
vých subjektov na všetkých druhoch spravova-
ných daní. Príprava rozhodnutí na vyrubovanie 
sankcií pri nedodržaní zákonne stanovených po-
vinností, príprava platobných výmerov po daňo-
vej kontrole alebo opakovanej daňovej kontrole, 
predpisovanie a kontrola daňových povinností 
v súlade s platnou evidenciou štátnych príjmov, 
prípravné úkony súvisiace s prerušením a za-
stavením daňového konania, zabezpečovanie 
komplexnej agendy súvisiacej s povoľovaním 
odkladov a splátok platenia daní a daňových 
nedoplatkov. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s ma-
turitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/290/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, radca 
- kontrolór
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Bra-
tislava IV 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, radca - kontrolór 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Bratislava IV, 
oddelenie kontroly II 
Hlavné úlohy: Kontrolná činnosť v určenom 
rozsahu v rámci správy daní podľa osobitého 
predpisu. Odborná príprava rozhodnutí na úseku 
výkonu daňovej kontroly, miestneho zisťovania 
a vyhľadávacej činnosti. Zisťovanie a preverova-
nie hospodárskych a účtovných operácii alebo 
iných skutočností rozhodujúcich pre správne 
určenie daní alebo vznik daňovej povinnosti, 
vypracovávanie dokumentov súvisiacich s vy-
konávaním daňovej kontroly, vypracovávanie 
podkladov na podanie trestného oznámenia 
a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom 
konaní. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s ma-
turitou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 

sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z. z. o správach 
fi nančnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v z.n.p, č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z.n.p., č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v z.n.p., č. 511/1992 Zb. o správe daní a po-
platkov a o zmenách v sústave územných fi nan-
čných orgánov v z.n.p., č. 222/2004 Z. z. o da-
ni z pridanej hodnoty v z.n.p., č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., zmluvy o zame-
dzení dvojitého zdanenia a ďalších zákonov 
z oblasti daní, účtovníctva a znalosť práce s PC 
(Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/289/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Hlavný štátny radca - vedúci, 
riaditeľ odboru, stála štátna služba
Bratislava
Spoločnosť: Štatistický úrad SR Náplň práce, 
informácie o pracovnom mieste: Druh štátnej 
služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služ-
ba, hlavný štátny radca, vedúci, riaditeľ odboru, 
odbor štátnej služby: 2.15 Štátna štatistika, 
organizačný útvar: sekcia sociálnej štatistiky 
a demografi e, odbor sociálnych štatistík, hlav-
né úlohy: tvorba štátnej politiky, strategických 
zámerov, koncepcií a programov rozvoja na 
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Sú pre vás názvy pozícií nezrozumiteľné?
Katalóg pracovných pozícií prináša podrobný popis najčastejších pozícií na Slovensku.
Navštívte www.pozicie.sk.

TIP pre vás: 

úrovni Štatistického úradu v oblasti sociálnych 
štatistík. Koordinovanie celoštátneho systému 
štátnej štatistiky za oblasť metodiky, tvorby 
a šírenia vybraných štatistických produktov 
(vrátane produktov s pridanou hodnotou) a po-
skytovanie poradenstva a konzultácií za oblasť 
sociálnych štatistík. Realizácia činností súvisia-
cich s komunikáciou so zákazníkmi a metodic-
kou prípravou štatistických zisťovaní za oblasť 
zdravotníctva, vzdelávania, sociálnej ochrany, 
kultúry, kriminality a súdnictva, aktívnych opat-
rení trhu práce, ako aj za oblasť rozpočtových, 
príspevkových a neziskových organizácií a or-
gánov miestnej samosprávy. Analýza a bilancie 
výsledkov štatistických zisťovaní. Zabezpeče-
nie koncepčného rozvoja sociálnych štatistík 
a spolupráce na vyhľadávaní administratívnych 
zdrojov údajov. Plný úväzok. Požiadavky: vyso-
koškolské II. stupňa, Vítaná znalosť anglického 
jazyka, znalosť príslušnej legislatívy, zodpoved-
ný prístup k úlohám, vyrovnaný postoj k pra-
covnému zaťaženiu, prístupnosť, spoľahlivosť, 
schopnosť riadiť tím, vítaná prax v uvedenej 
oblasti. Ponúkaný plat (brutto): V zmysle zákona 
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe. Informácie 
o výberovom konaní: Zoznam požadovaných 
dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do 
výberového konania, fotokópia vysvedčenia, 
diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný 
životopis, motivačný list, čestné vyhlásenie 
o bezúhonnosti, čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve Slovenskej republiky alebo iného 
členského štátu Európskej únie alebo štátu, kto-
rý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej 
konfederácie, čestné vyhlásenie o spôsobilosti 
uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, 
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na 
vykonávanie štátnej služby, čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, pí-
somný súhlas so spracúvaním osobných údajov 
v zmysle zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov., Žiadosť o zaradenie do výbe-
rového konania spolu s požadovanými doklad-
mi je možné podať poštou alebo elektronickými 
prostriedkami najneskôr do 28.12.2010 (pri 
podaní poštou je rozhodujúci dátum podania 
na poštovej pečiatke, pri podaní elektronickými 
prostriedkami dátum doručenia elektronickej 
správy)., adresa pre podanie poštou: Štatis-
tický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratisla-
va 26 s označením VK 40/2010 na obálke 
a v žiadosti., adresa pre podanie elektronickými 
prostriedkami: Hana.hrebenova@statistics.sk 
s označením VK 40/2010 v predmete správy 
a v žiadosti (ak uchádzač podá žiadosť o zara-
denie do výberového konania elektronickými 
prostriedkami, je povinný doručiť ju ŠÚ SR 
spolu s podpísanými ostatnými požadovanými 
dokladmi aj písomne najneskôr v deň uskutoč-
nenia výberového konania)., Ďalšie informácie: 
na tel. č. 02/50236790, PhDr. Ľudmila Ivančíko-
vá. Kontakt: Mileticova 3 Bratislava, Mgr. Hana 
Hrebeňová, 02/50 236 218 
Email: hana.hrebenova@statistics.sk 

Samostatný radca
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo spravodlivosti SR Náplň 
práce, informácie o pracovnom mieste: Názov slu-
žobného úradu: Ministerstvo spravodlivosti SR, 
Župné nám. 13, 813 11 Bratislava, druh štátnej 
služby: stála štátna služba, obsadzovaná fun-
kcia: samostatný radca, počet obsadzovaných 
miest: 1, odbor štátnej služby: 2.06 Justícia, 
organizačný útvar: Sekcia rozvoja, ekonomiky 
a správy, opis činností štátnozamestnaneckého 
miesta: samostatné ucelené odborné činnosti 
v odbore štátnej služby 2.06 Justícia v sekcii 
rozvoja, ekonomiky a správy. Rozhodovanie, ko-

ordinovanie a usmerňovanie aktivít vrámci sek-
cie podľa pokynov generálneho riaditeľa sekcie. 
Samostatné odborné činnosti spočívajúce najmä 
vo výkone kontroly a príprave podkladov pre roz-
hodovanie na úseku vykonávania štátnych zále-
žitostí v pôsobnosti sekcie rozvoja, ekonomiky 
a správy. Kontrola plnenia opatrení prijatých na 
odstránenie nedostatkov z kontrol hospodárenia 
s verejnými prostriedkami, vrátane úloh vyplý-
vajúcich z vládneho auditu vykonávaných na 
ministerstve v pôsobnosti sekcie. Plný úväzok. 
Požiadavky: vysokoškolské I. stupňa, vysokoš-
kolské II. stupňa, Znalosť práce s PC., oprávne-
nie na oboznamovanie sa s utajovanými skutoč-
nosťami sa nevyžaduje. Ponúkaný plat (brutto): 
Podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe. 
Informácie o výberovom konaní: Predpoklady na 
vykonávanie štátnej služby podľa § 19 zákona 
č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na štátnoza-
mestnaneckom mieste obsadzovanom týmto 
výberom: vek 18 rokov, spôsobilosť na právne 
úkony, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, 
spĺňanie kvalifi kačných predpokladov vysokoš-
kolského vzdelania prvého alebo druhého stup-
ňa., Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov: 
písomná žiadosť o zaradenie do výberu, poža-
dované doklady: kópia diplomu o dosiahnutom 
vysokoškolskom vzdelaní prvého alebo druhého 
stupňa, výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace, profesijný štruktúrovaný životopis, 
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 
uvádzaných v žiadosti, v diplome a v životopi-
se, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne 
úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie 
o ovládaní štátneho jazyka, čestné vyhlásenie 
o štátnom občianstve Slovenskej republiky, 
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na 
vykonávanie štátnej služby, písomný súhlas so 
spracovaním osobných údajov v súlade so zá-
konom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov pre účely výberu, motivačný list., Dátum 
podania žiadosti spolu s požadovanými doklad-
mi je do 23.12.2010. Žiadosť o zaradenie do 
výberu spolu s požadovanými dokladmi možno 
podať písomne s označením na obálke a v žia-
dosti: 13580/10/12-1 na adresu: Ministerstvo 
spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 
Bratislava alebo elektronickými prostriedkami 
na adresu: vyber@justice.sk., rozhodujúcim 
je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. 
dátum zaslania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi v elektronickej podobe., ak uchádzač 
podá žiadosť vrátane požadovaných dokladov 
elektronickými prostriedkami, je povinný ich do-
ručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu, t.j. ešte pred jeho 
začatím. Uchádzač, ktorý nedoručí všetky poža-
dované doklady vrátane žiadosti v stanovenom 
termíne alebo nebude spĺňať požadované pred-
poklady na vykonávanie štátnej služby, nebude 
zaradený do výberu. Výberu sa môže zúčastniť 
iba uchádzač, ktorý doručí všetky požadované 
doklady., pri zasielaní súborov v prílohe mailu 
je potrebné dodržiavať štandardy v súlade s vý-
nosom o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy. Zasielané súbory v prílohe 
musia byť maximálne do 8 MB., zverejnenie 
pracovnej ponuky vyjde v prílohe Profesia den-
níka Avízo dňa 17.12.2010., informácie k výberu 
budú poskytnuté na tel. čísle: 02/59353 434, 
02/59353 416., ref. č.: 13580/10/12-1. Kon-
takt: Zupne nam. 13 Bratislava 
Email: vyber@justice.sk 

Stála štátna služba, hlavný referent 
- účtovník štátnych príjmov
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Lip-
tovský Mikuláš 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 

štátna služba, hlavný referent - účtovník štát-
nych príjmov 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Liptovský Miku-
láš, oddelenie vymeriavacie 
Hlavné úlohy: Vybavovanie odbornej agendy 
v oblasti účtovania a evidencie štátnych príj-
mov, súhrnné zabezpečovanie a stanovovanie 
prevodu podielových daní do rozpočtov miest-
nych samospráv alebo do vybraných štátnych 
účelových fondov podľa zákonne stanovených 
rozvrhových normatívov, vytváranie a zabez-
pečovanie avíza o prevodoch podielových daní 
obciam vrátane spracovávania prehľadov k pre-
vodom príjmov do rozpočtov obcí, sústreďova-
nie, triedenie a kontrola náležitostí účtovných 
dokladov, ktoré sú podkladom pre účtovanie 
platieb štátnych príjmov, zabezpečenie prác vo 
vedení účtovníctva platieb penále a pokút, ktorú 
sú príjmami osobitného účtu štátnych príjmov, 
preberanie a odovzdávanie dát do peňažného 
ústavu elektronickou formou a účtovanie prebra-
tých dát, realizovanie vrátenia preplatkov daní, 
nadmerných odpočtov, správnych poplatkov, 
podielových daní, odvodov a poplatkov z účtov 
štátnych príjmov, sledovanie a identifi kovanie 
nejasných platieb, spracovanie predbežnej, 
defi nitívnej a ročnej závierky v daňovom infor-
mačnom systéme. 
Kvalifi kačné predpoklady: stredoškolské s matu-
ritou nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, časová a miestna fl exibilita, spoľah-
livosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z.z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z.z. o správach fi nan-
čnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 Z.z. o štát-
nej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p., č. 311/2001 Z.z. Zákonník 
práce v z.n.p., č. 552/2003 Z.z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v z.n.p., č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v z.n.p., č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sú-
stave územných fi nančných orgánov v z.n.p., 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v z.n.p., zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia 
a ďalších zákonov z oblasti daní, účtovníctva 
a znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-

skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica; 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/288/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
hlavný radca - exekútor
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad My-
java 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, hlavný radca - exekútor 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Myjava, oddele-
nie kontroly a exekúcie 
Hlavné úlohy: Špecializovaná činnosť v odbore 
štátnej služby fi nancie spočívajúce najmä v ana-
lytickej a syntetickej činnosti, vo výhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodova-
nie v oblasti vymáhania daňových pohľadávok 
a daňových nedoplatkov. Zastupovanie orgánov 
daňovej správy v súdnych sporoch v súvislosti 
s vymáhaním daňových nedoplatkov. Získava-
nie, triedenie a hodnotenie použiteľnosti získa-
ných informácií rozhodujúcich pre zabezpečenie 
daňových pohľadávok a nedoplatkov vo vzťahu 
k zákonným formám. Vykonávanie právnych 
úkonov súvisiacich s uložením zabezpečova-
cieho príkazu a záložného práva. Vykonávanie 
právnych úkonov súvisiacich s rozhodnutím 
o riadnych a mimoriadnych opravných prostried-
koch. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom 
konaní. Súčinnosť pri preverovaní skutočností 
rozhodujúcich pre začatie daňového exekučné-
ho konania. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské II. stup-
ňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, časová a miestna fl exibilita, spoľah-
livosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z. z. o správach 
fi nančnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v z.n.p., č. 311/2001 Z. z. Zá-
konník práce v z.n.p. č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v z.n.p., č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v sústave územných fi nančných orgánov 
v z.n.p., č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z.n.p., č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v z.n.p. a ďalších zákonov z oblasti daní, účtov-
níctva, zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, 
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Nenašli ste vhodnú ponuku v novinách?
Stránka www.profesia.sk prináša najviac pracovných ponúk z celého Slovenska i zahraničia.

TIP pre vás: 

Pracovné ponuky - zahraničie

Manažér predaja/ 
regionálny riaditeľ
Juhočeský kraj, Juhomoravský kraj, 
Liberecký kraj, Praha, Slovensko, Stre-
dočeský kraj, Ústecký kraj, Vysočina
Spoločnosť: VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Za 
rok 2010 sme o 20% zvýšili predaj, 3-násobne 
zisk spoločnosti, náš akcionár získal ocenenie 
„DIAMANT FORBES 2011“. Riešime každý 
3. prípad vážnejšej dopravnej nehody v SR., 
manažér predaja/ regionálny riaditeľ: 1. sám 
spozná poskytovanú službu a akvizičnú činnosť 
(predaj), 2. vybuduje tím spolupracovníkov, 3. 
bude riadiť a rozvíjať obchodný tím a spolu-
prácu s obchodnými partnermi (nemocnice, 
odťahovky, servisy, obce,. ..), jeho tím: prácou 
obchodného zástupcu je marketingová činnosť. 
!!! Nejde o sprostredkovanie poistenia (uzatvára-
nie poistiek) ani MLM!!! Obchodník na základe 
zaškolenia a know-how spoločnosti vyhľadáva 
klientov (poškodené osoby pri dop. nehodách), 
robí akvizície a vykonáva úlohu prostredníka 
medzi spoločnosťou VOTUM a klientom (servis). 
Obchodník získava provízne odmeny a využíva 
motivačný program spoločnosti., Hľadáme ĽUDÍ, 
KTORÍ VIDIA ZMYSEL V POMOCI OSOBÁM PO-
ŠKODENÝM NA ZDRAVÍ PRI NEHODÁCH. V SR 
dynamicky budujeme obchodnú sieť, preto hľa-
dáme vhodných kandidátov na pozície manažér 
predaja (pre nepokryté okresy / regióny). Živ-
nosť. Požiadavky: základné vzdelanie, stredoš-
kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
vodičský preukaz B, MS Outlook - základy, Inter-
net (e-mail, www) - základy, MS Excel - základy, 
MS Word - základy, MS PowerPoint - základy, 

PREDPOKLADY: dobré komunikačné a predaj-
né zručnosti, bezúhonnosť, cieľavedomosť 
a schopnosť samostatnej práce, VÝHODY KAN-
DIDÁTOV: OBCHODNÉ ZRUČNOSTI, zameranie 
na dosahovanie obchodných výsledkov, skúse-
nosti s predajom služieb, PRIAMY PREDAJ, ve-
dením obchodného tímu, KONTAKTY a SKÚSE-
NOSTI V OBLASTI DOPRAVNÝCH NEHôD a PZP 
(poisťovníctvo, fi nančné sprostredkovanie, PZP, 
zdravotníctvo, auto, moto, servisy, odťahovky), 
výhodou. Termín nástupu: Hneď. Iné výhody: 
Motivačný program spoločnosti (bonusy, prog-
ram fi remné auto, súťaže, zájazdy, dovolenky) 
je doplnený štandardným vzdelávaním (právny 
základ, obchod). Manažérske pozície sú charak-
teristické osobným vedením a poradenstvom 
zo strany manažmentu (SK, PL). Firma posky-
tuje marketingový príspevok na činnosť (auto, 
tel., iné náklady), technické vybavenie., spolu-
pracovníci pracujú v úspešnej medzinárodnej 
spoločnosti, v DYNAMICKEJ a NOVEJ OBLASTI 
s možnosťou výborného uplatnenia, atraktívnych 
zárobkov a dlhodobého uplatnenia sa. Ponúkaný 
plat (brutto): Odmeňovanie má viac zložiek (fi x, 
provízie + bonusy). Informácie o výberovom ko-
naní: Predpokladaný termín ukončenia výbero-
vého konania: 31.12.2010, spoločnosť v 1. kole 
výhodnocuje reakcie kandidátov (CV/ životopis) 
a informuje vhodných uchádzačov písomne 
(E-mail) o podrobnostiach spolupráce. NEREA-
GUJEME NA AUTOMATICKY ZASIELANÉ REAK-
CIE KANDIDÁTOV (automatický mail). Následne 
záujemcom o prácu zasielame podrobné inštruk-
cie a pozýva ich na výberové stretnutia., neide 
o prácu na TPP. Manažér pracuje na IČO (SZČO). 
Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať len 
VHODNÝCH KANDIDÁTOV. Vďaka za pochope-

nie. Kontakt: Čulenova 5 Bratislava, Bc. Dalimil 
Hatok, 02 5 564 9 094, 0 850 21 11 21, fax: 
02 5 564 9 094 
Email: dalimil.hatok@votum-co.sk 

Customer Care Professional 
with Danish
Prague
Company: OPTIMA RECRUITMENT EUROPE, 
s.r.o. Job description, information about the 
position: Responsibilities: daily contact with 
Danish customers over the phone, provide sup-
port, assistance to the clients, solve requests 
and issues. Full-time. Requirements: Secondary 
with leaving examination, english - advanced, 
danish - advanced, We require: fl uent English 
and good knowledge of Danish, excellent 
communication skills, stress-resistant, being 
ready to learn and follow given procedures 
and rules, ability to be fl exible with position 
duties and scope of work, reliable, open-min-
ded, team-player. Start date: 1.11.2010. Other 
benefi ts: We offer, working in an international 
environment, motivational salary+benefi ts, full 
training program, intensive course of Danish 
language, daily communication in foreign langu-
ages, fl exible planning of shifts (part time also 
possible). Information about the selection pro-
cess: If you are interested in this position please 
send us your CV to taskova@optima-recruit.cz, 
you can find more open positions on 
www.optima-recruit.cz, personal data provided 
to OPTIMA RECRUITMENT EUROPE, spol. s r. o., 
IČO: 264230022 for the purpose of employ-
ment transmission are handled according to law 
„č.101/2000Sb.“ Provided data are kept in the 

database for an essential term of employment 
transmission or till the withdrawal in writing. 
These data may be provided to the third party 
just after the permition of the provider. The enac-
tment of „§12 a 21 zákona č.101/2000Sb.“ go-
verns your right to information of handling with 
personal data, explanation, updates as well as 
disposal of it. Contact: V jámě 1/699 Praha 1, 
Czech Republic, Petra Tašková, 00 420 731 
150 138 
Email: taskova@optima-recruit.cz 

Burzovní specialista
Praha 
Společnost: Stone de Witt, a.s. Náplň práce, 
informace o pracovním místě: Zprostředkování 
obchodů pro privátní a korporátní klienty, komu-
nikace se stávající a potencionální klientelou, 
aktivní vyhledávání nových klientů, monito-
ring jednotlivých portfolií, analyzování vývoje 
CP, reporting managementu společnosti. Plný 
úvazek, zkrácený úvazek, živnost. Požadavky: 
středoškolské s maturitou, vysokoškolské 
I. stupně, vysokoškolské II. stupně. Termín 
nástupu: Ihneď. Jiné výhody: VŠ/SŠ, výborné 
komunikační schopnosti, vysoké pracovní na-
sazení, znalosť AJ, obchodní zkušenosti velkou 
výhodou, bezúhonnost a loajálnost k zájmům 
společnosti. Informace o výběrovém řízení: Vyso-
ké fi nanční ohodnocení, první tři měsíce pevný 
příjem + bonusy, práce na kapitálových trzích, 
potenciál růstu na manažerské pozice, naučíme 
Vás zhodnotit i vlastní peníze, cykly fi remního 
vzdělávání. Kontakt: Kuta centrum, Zelený pruh 
95/97 Praha 4, Česká republika, Eva Vrličková, 
731 196 880 
Email: recepce@zhodnotit.com

znalosť práce s PC (Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica; 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 

Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/293/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk 

Stála štátna služba, 
odborný radca - správca
Spoločnosť: Daňové riaditeľstvo SR 
Miesto výkonu štátnej služby: Daňový úrad Veľký 
Meder 
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála 
štátna služba, odborný radca - správca 
Počet obsadzovaných miest: 1 
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie 
Organizačný útvar: Daňový úrad Veľký Meder, 
oddelenie správy daní a administratívy DIS 
Hlavné úlohy: Samostatné odborné špeciali-
zované činnosti spočívajúce najmä v analy-
tickej činnosti, vo výhodnocovaní výsledkov 
a v príprave podkladov na rozhodovanie v ob-
lasti správy daní. Analýza existujúceho stavu 
vývoja plnenia jednotlivých druhov štátnych 
príjmov. Spracovávanie a hodnotenie fi nančno-
ekonomických analýz za účelom povoľovania 
úľav, odkladov a splátok a platenia preddavkov 
inak. Hodnotenie a zovšeobecňovanie poznat-
kov z úseku správy daní pre potreby daňovej 
kontroly a daňového exekučného konania. 
Samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí 
a vykonávanie ucelených odborných činností 
na úseku správy daní. Výkon komplexnej sprá-
vy u daňových subjektov na všetkých druhoch 
spravovaných daní. Sledovanie a hodnotenie 
vývoja plnenia jednotlivých druhov štátnych 
príjmov vrátane návrhov opatrení. Vyrubovanie 
daní, stanovovanie preddavkových povinností, 
vyrubovanie sankcií pri nedodržaní zákonne 
stanovených povinností. Vydávanie platobných 
výmerov, dodatočných platobných výmerov po 

daňovej kontrole alebo opakovanej daňovej 
kontrole. Predpisovanie a kontrola daňových 
povinností v súlade s platnou evidenciou štát-
nych príjmov. Vykonávanie úkonov súvisiacich 
s prerušením a zastavením daňového konania. 
Zabezpečovanie komplexnej agendy súvisiacej 
s povoľovaním odkladov a splátok platenia daní 
a daňových nedoplatkov. 
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské I. stup-
ňa vysokoškolské II. stupňa 
Osobitné kvalifi kačné predpoklady: Nevyžadujú 
sa 
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami: Nevyžaduje sa 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 
Schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká 
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych 
postojov, spoľahlivosť. 
Požadované odborné znalosti: Znalosť zákonov 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „v z.n.p.“), č. 150/2001 
Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon 440/2000 Z. z. o správach 
fi nančnej kontroly v z.n.p., č. 400/2009 
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., č. 311/2001 
Z. z. Zákonník práce v z.n.p., č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v z.n.p., č. 511/1992 Zb. o správe daní a po-
platkov a o zmenách v sústave územných fi nan-
čných orgánov v z.n.p., č. 222/2004 Z. z. o da-
ni z pridanej hodnoty v z.n.p., č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v z.n.p., zmluvy o zame-
dzení dvojitého zdanenia a ďalších zákonov 
z oblasti daní, účtovníctva a znalosť práce s PC 
(Word, Excel). 
Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žia-
dosť o zaradenie do výberu • doklad o vzdelaní 
(kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rov-
nocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní) Pri získaní vysokoškolského vzdelania 
na zahraničných vysokých školách (vrátane Čes-
kej republiky) sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní 
dokladu o vzdelaní v SR. • profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením celkovej doby 
dosiahnutej praxe • výpis z registra trestov 
nie starší ako tri mesiace • čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise • čestné vyhláse-
nie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony 
v plnom rozsahu • čestné vyhlásenie o štátnom 
občianstve SR alebo občianstve členskej krajiny 
EÚ alebo občianstve štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore alebo občianstve Švajčiarskej konfede-
rácie • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobi-
losti na vykonávanie štátnej služby • písomný 
súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač po-
skytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do 
výberu môže služobný úrad spracovávať podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov 
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: Do 31. decembra 2010. Rozhodujú-
cim pre posúdenie dodržania termínu podania 
žiadosti je dátum podania na poštovej pečiatke, 
resp. dátum odoslania elektronickými prostried-
kami kontaktnej osobe (pri odoslaní žiadosti 
elektronickými prostriedkami je uchádzač po-
vinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr 
v deň uskutočnenia výberu). 
Na adresu: Daňové riaditeľstvo SR, Osobný 
úrad, Nová ulica 13, 975 04 Banská Bystrica, 
vyberovekonania@drsr.sk, Ing. Sabol, Ing. 
Šimúnová 
S označením na obálke a žiadosti: V 2010/294/20 
Ďalšie informácie: Nová 13 Banská Bystrica, Ing. 
Peter Sabol, 048/4 393 915, 048/4 393 922 
Email: vyberovekonania@drsr.sk
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platy.sk

Aký plat
si pýtať na
pohovore?
Navštívte prieskum platov 
na www.platy.sk

aktuálne platy na 472 pozíciách v 55 odvetviach

porovnanie podľa regiónu, dĺžky praxe a vzdelania

všetko anonymne a bezplatne


