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19 pracovných ponúk

Bezpečnosť a ochrana
Bezpečnostný/á pracovník/čka 
Bánovce nad Bebravou, 
Spišská Nová Ves
Spoločnosť: D.I.SEVEN, a.s. Náplň práce, právo-
moci a zodpovednosti: Výkon fyzickej ochrany 
na objekte, kontrolná činnosť, ďalšie úlohy vy-
plývajúce z pokynov nadriadených. Na dohodu. 
Požiadavky: stredoškolské bez maturity, stredoš-
kolské s maturitou, Preukaz odbornej spôsobi-
losti podmienkou, spôsobilosť na prácu v SBS, 
zodpovednosť, maximálna ústretovosť voči 
požiadavkám zákazníka, požadujeme životopis, 
bez uvedených náležitosti nebude uchádzač 
zaradený do výberového konania. Odpovedať 
budeme len vybraným uchádzačom. Termín ná-
stupu: 05.11.2012. Informácie o výberovom kona-
ní: Predpokladaný termín ukončenia výberového 
konania: 20.11.2012, požadujeme životopis, bez 
uvedených náležitosti nebude uchádzač zarade-
ný do výberového konania. ODPOVEDAŤ BUDE-
ME LEN VYBRANÝM UCHÁDZAČOM. Kontakt: 
Miletičova 14 Bratislava 
Email: kariera@diseven.sk 

Pracovník SBS
Banská Bystrica, Zvolen
Spoločnosť: Detektívna Informačná Služba s. r. o. 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Ochra-
na majetku klienta, obchodné domy Lidl. Plný 
úväzok, skrátený úväzok, na dohodu. Požiadav-
ky: základné vzdelanie, stredoškolské bez matu-
rity, stredoškolské s maturitou, Nutný preukaz 
odbornej spôsobilosti typu S, pre pracovníkov 
SBS, ide o prácu v obchodných reťazcoch LIDL 
spol. s r. o. Práca je vhodná pre absolventa. Ter-
mín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Práca v stabilnej 
spoločnosti. Kontakt: Nám. Ľ. Štúra č. 1 Žilina, 
Varga Benjamín Regionálny riaditeľ - NR, 0905 
880 121 
Email: varga@dis.sk 

Cestovný ruch, 
gastro, hotelierstvo

Pomocná pracovná sila v kuchyni 
- umývač/ka 
Bratislava
Spoločnosť: Storm Gastro, spol. s r.o. Náplň prá-
ce, právomoci a zodpovednosti: Drobné pomoc-
né práce v kuchyni, umývanie reštauračného 
inventáru, red monkey group má voľné pra-
covné miesto na pozíciu „pomocná pracovná 
sila v kuchyni, umývačka“ na prevádzke UFO 
watch.taste.groove., Nový most, Bratislava. 
Okrem toho zastrešuje prevádzky Paparazzi 
cocktail bar&ristorante a klub Loft!. Plný úvä-
zok, na dohodu, živnosť. Požiadavky: základné 
vzdelanie, stredoškolské bez maturity, Pomoc-
ná sila v kuchyni, pracovitosť, zodpovednosť 
a svedomitosť. Prosíme zaslať Váš životopis 
na náš kontaktný e-mail. Práca je vhodná pre 

absolventa. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: 
Práca v TOP gastronómii, v silnej a stabilnej 
spoločnosti, v príjemnom kolektíve. Informácie 
o výberovom konaní: Prosíme o zaslanie Vášho 
životopisu na kontaktný e-mail. Kontakt: Štefáni-
kova 1 Bratislava, Peter Kiss, 0 905/322 220, 
fax: 02/524 421 40 
Email: petike.kiss@gmail.com 

Kuchár
Bratislava 
Spoločnosť: B.K.Service s.r.o. Náplň práce, prá-
vomoci a zodpovednosti: Príprava jedál, výdaj. 
Plný úväzok. Požiadavky: Kuchár, stredoškolské 
bez maturity, Komunikatívnosť, samostatnosť. 
Termín nástupu: Ihneď. Kontakt: Rožňavská 8 
Bratislava, Lorant Csibrey, 0918 802 798 
Email: j.masar@bkservice.sk 

Obchod
Obchodný zástupca
Dunajská Streda
Spoločnosť: PRILLINGER Slovensko s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Predaj náh-
radných dielov na poľnohospodársku, záhradnú 
a lesnú techniku, vyhľadávanie potenciálnych 
zákazníkov v rámci prideleného regiónu, práca 
s aktuálnou databázov klientov, poskytovanie 
odborného poradenstva zákazníkom, monitoro-
vanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných 
aktivít, zodpovednosť za plnenie osobného plá-
nu predaja, príprava reportov pre nadriadených, 
reportovanie obchodných výsledkov priamemu 
nadriadenému. Plný úväzok. Požiadavky: poľno-
hospodárska mechanizcia, stredoškolské s ma-
turitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské 
II. stupňa, vodičský preukaz B, maďarský jazyk 
- aktívne, Obchodné zručnosti, znalosť proble-
matiky náhradných dielov na poľnohospodársku 
techniku, komunikatívnosť, príjemné vystupova-
nie, samostatnosť, ústretovosť., miesto výkonu 
práce: Dunajská Streda, Veľký Meder, Kolárovo. 
Termín nástupu: Dohoda. Iné výhody: Služobný 
automobil, služobný mobilný telefón, práca 
v stabilnej spoločnosti so zahraničným zastú-
pením. Ponúkaný plat (brutto): Dohoda. Informá-
cie o výberovom konaní: Predpokladaný termín 
ukončenia výberového konania: 20.11.2012, 
životopisy nám môžete zasielať e-mailom na ad-
resu info@prillinger.sk. Kontaktovať budeme iba 
vybraných uchádzačov. Kontakt: Nadrazna 32 
Ivanka pri Dunaji, fax: 02/459 44 576 
Email: info@prillinger.sk 

Pokladníčka
Nitra
Spoločnosť: B.K.Service s.r.o. Náplň práce, prá-
vomoci a zodpovednosti: Výdaj jedál, blokovanie. 
Nákupné centrum mlyny. Plný úväzok. Požiadav-
ky: stredoškolské bez maturity. Termín nástupu: 
Ihneď. Kontakt: Rožňavská 8 Bratislava, Zdeno 
Kubiš, 0 918 391 045, fax: 02/444 621 98 
Email: t.masan@bkservice.sk 

Predavač/predavačka predajne dm 
drogerie markt 
Bratislavský kraj, Chorvátsky Grob
Spoločnosť: Dm drogerie markt, s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Predavač/ 
predavačka má za úlohu zaisťovať čistú, raci-
onálnu a riadnu prezentáciu tovaru, správne 
prevádzať postup na pokladni, starať sa o vzťah 
k našim zákazníkom a osvojovať si znalosti 
o tovare, aby mohla našim zákazníkom odborne 
poradiť a obslúžiť ich. Plný úväzok. Požiadavky: 
stredoškolské bez maturity, Aktivitu pri rokovaní 
so zákazníkmi, vysoké pracovné nasadenie, zod-
povedný prístup, vyučenie v odbore drogérista 
(nie je podmienkou). Kontakt: Na pántoch 18 
Bratislava, Ľubomíra Šebeňová 
Email: praca.dm@dm-drogeriemarkt.sk 

Predavač/predavačka predajne 
dm drogerie markt 
Malacky 
Spoločnosť: Dm drogerie markt, s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Predavač/ 
predavačka má za úlohu zaisťovať čistú, raci-
onálnu a riadnu prezentáciu tovaru, správne 
prevádzať postup na pokladni, starať sa o vzťah 
k našim zákazníkom a osvojovať si znalosti 
o tovare, aby mohla našim zákazníkom odborne 
poradiť a obslúžiť ich. Plný úväzok. Požiadavky: 
stredoškolské bez maturity, Aktivitu pri rokovaní 
so zákazníkmi, vysoké pracovné nasadenie, zod-
povedný prístup, vyučenie v odbore drogérista 
(nie je podmienkou). Kontakt: Na pántoch 18 
Bratislava, Ľubomíra Šebeňová 
Email: praca.dm@dm-drogeriemarkt.sk 

Služby
Kaderník, kaderníčka
Trnava
Spoločnosť: Cicáková Daniela - Salón Daniela 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Hľadá-
me vedúceho prevádzky do novootvoreného ka-
derníckeho salónu v centre Trnavy, vyučeného 
v obore, s praxou minimálne 2 roky a kaderní-
ka/kaderníčku taktiež vyučenú v obore s mini-
málnou praxou 1 rok. Plný úväzok, na dohodu, 
živnosť. Požiadavky: dámske, pánske a detské 
kaderníctvo, stredoškolské s maturitou, anglic-
ký jazyk - základy, Komunikatívna, fl exibilná, so 
záujmom naďalej sa vzdelávať vo svojom obore. 
Termín nástupu: 01.12.2012. Informácie o výbe-
rovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia 
výberového konania: 30.11.2012, Žiadosti spolu 
so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu 
Daniela@danielasalon.sk. V prípade záujmu 
o bližšie informácie ohľadne pracovných miest 
nás kontaktujte na tel. č.: 0905543725. Kon-
takt: Šoporňa 396 Šoporňa, Bc. Daniela Cicáko-
vá, 0905 543 725 
Email: daniela@danielasalon.sk 

Údržbár
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, 
Stará Turá, Šamorín 
Spoločnosť: Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Ná-
plň práce, právomoci a zodpovednosti: Činnosť 
na úseku údržby, vykonávanie jednoduchých 
opráv, vodo-údržbárske práce, kontrola plyno-
vých kotolní, sezónne práce v okolí hotela. Ho-
tel Kormorán-Šamorín-Čilistov, Hotel Lipa-Stará 
Turá. Plný úväzok, na dohodu, živnosť. Požia-
davky: elektrotechnické, strojárenské, inštalatér, 
základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity, 
stredoškolské s maturitou, vodičský preukaz 
B, Prax na podobnej pozícii min 3 roky, zod-
povedný prístup k práci, samostatné myslenie, 
technická zručnosť., Výhodou je prax v oblasti 
hoteliérstva. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: 
Ubytovanie, zamestnanecká strava. Informácie 
o výberovom konaní: Všetkým uchádzačom ďa-
kujeme za prejavený záujem. Pre veľké množ-
stvo žiadostí sme schopní odpovedať iba tým 
uchádzačom, ktorých sme sa rozhodli pozvať na 
osobný pohovor. Kontakt: Pri hrádzi 33 Šamorín 
- Čilistov, Hotel Kormorán, 031/5909 100 
Email: personalne@hotelkormoran.sk 

Kozmetička, pedikérka, 
nechtová dizajnérka
Bratislava
Spoločnosť: 2Friends s.r.o. Náplň práce, právo-
moci a zodpovednosti: Náplň práce v závislosti 
od konkrétnej pozície. Bližšie info na osobnom 
pohovore. Plný úväzok, skrátený úväzok, na do-
hodu, živnosť. Požiadavky: Kozmetička, pedikér-
ka, nechtová dizajnérka, stredoškolské s maturi-
tou. Termín nástupu: Ihneď. Iné výhody: Školenia 
a kurzy, ďalšie výhody a benefi ty v závislosti od 
výkonu. Ponúkaný plat (brutto): Plat v závislosti 
od výšky dosiahnutej tržby plus fi xná zlož. Kon-
takt: Račianska 96 Bratislava, Ivana Hudecova, 
0902 199 919 
Email: info@divasalon.sk 

Výroba
Opravár elektronických zariadení
Piešťany
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 
zložka Náplň práce, právomoci a zodpoved-
nosti: Adecco, spol. s r. o. hľadá pre klienta 
v Piešťanoch pracovníkov na pozíciu operátor 
výroby, oprava elektronických zariadení., zod-
povednosť za testovanie, očistenie a opravu 
elektro výrobkov alebo dielov., zabezpečovanie 
vysokého štandardu opráv na linke s logickým 
prístupom riešenia a minimálnou odbornou 
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podporou., Požiadavky: absolventi elektrotech-
nických učebných odborov s maturitou a vyh-
láškou vyhl.718/2002, min. paragraph 21 
PODMIENKA, spájkovanie na PCB doskách aj 
viacvrstvových, meranie základných elektric-
kých veličín a parametrov, pracovanie s PC, 
základné zručnosti, prípadne skúsenosti s diag-
nostikou a nastavovaním PC, znalosti v oblasti 
topológie a opráv napájacích impulzných zdro-
jov, výhodou, všeobecné manuálne zručnosti 
a zručnosti s ručným náradím., práca je na 
2 zmeny, na dohodu, možnosť prejsť na HPP. 

Práca je vhodná pre ženy i mužov, pracuje sa 
v čistom, málo hlučnom prostredí., poskytujeme 
stravné lístky. Na dohodu. Informácie o výbero-
vom konaní: ref. č.: MTB 29697. Kontakt: Čsl. 
armády 79 Nové Mesto nad Váhom, Nadezda 
Moravanská, 0903 412 257 
Email: nadezda.moravanska@adecco.com 

Operátor/ka výroby
Rožňava, Gemerská Hôrka
Spoločnosť: ADECCO, spol. s r.o. - organizačná 

zložka Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 
Ponúkame serióznu a dlhodobú prácu na hlav-
ný pracovný pomer v Gemerskej Hôrke, NÁPLŇ 
PRÁCE: jednoduchá obsluha strojov a výrob-
ných liniek, nastavovanie strojov, pomocné prá-
ce vo výrobe, trojzmenná prevádzka (nepretržitá 
prevádzka), POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
stredoškolské vzdelanie, manuálna zručnosť 
(prax nie je nutná), bezproblémové spoje do 
Gemerskej Hôrky, dobrý zdravotný stav, ochota 
a chuť pracovať, časová fl exibilita (práca na rôz-
ne zmeny), INÉ VÝHODY: príjemné pracovné pro-

stredie, moderné výrobné zariadenia, dlhodobá 
a stabilná práca, INFORMÁCIE O VÝBEROVOM 
KONANÍ: registrujte sa priamou reakciou na ten-
to inzerát alebo nám zašlite životopis e-mailom 
na Peter.slafkovsky@adecco.com, do predmetu 
správy uveďte OPERATOR(KA) GEMERSKA 
HORKA, na pohovor budú prizvaní iba vyhovujú-
ci kandidáti, ktorí spĺňajú podmienky. Ďakujeme 
za pochopenie. Plný úväzok. Informácie o výbe-
rovom konaní: ref. č.: MTB 29512. Kontakt: Ma-
siarska 64 Kosice, Mgr. Peter Slafkovský 
Email: peter.slafkovsky@adecco.com

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

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 štát-
ny jazyk ! ovláda cudzí jazyk, ak túto požiadavku na vykonávanie štátnej služby určí služobný predpis ! úspešne absolvoval výberové konanie na príp-
ravnú 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

Výber zo štátnych zamestnancov 
na pozíciu štátny radca v oddelení 
účtovania operácií štátu
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo fi nancií SR Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Ministerstvo fi nancií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, druh 
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzova-
ná funkcia: štátny radca, počet obsadzovaných 
miest: 1, odbor štátnej služby: 2.02 Financie, 
organizačný útvar: sekcia štátneho výkazníctva, 
odbor systému štátnej pokladnice, oddelenie úč-
tovania operácií štátu, stručný opis činností ob-

sadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: 
koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni 
ministerstva. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoš-
kolské II. stupňa, MS Word - pokročilý, MS Excel 
- pokročilý, MS Outlook - pokročilý, IBM Lotus 
Notes - pokročilý, Požadované odborné znalosti:: 
1) zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 
Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 386/2002 
Z. z.  o štátnom dlhu a štátnych zárukách a kto-
rým sa dopĺňa zákon č. 29/2002 Z. z.  o Štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov., 2) zákon 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 575/2001 Z. z.  o organi-
začné schopnosti: schopnosť pracovať pod tla-
kom, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, 
komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť., 

oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými sku-
točnosťami: nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brut-
to): V zmysle zákona č. 400/2009 Z.z.  o štátnej 
službe v znení ne. Informácie o výberovom kona-
ní: Zoznam požadovaných dokladov: písomná 
žiadosť o zaradenie do výberu, kópia vysvedče-
nia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu 
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z re-
gistra trestov nie starší ako 3 mesiace, profesij-
ný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu 
doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o tom, že 
uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle 
zákona č. 400/2009 Z. z., čestné vyhlásenie 
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žia-
dosti, diplome a v životopise, čestné vyhlásenie 
o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v pl-
nom rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve 
podľa § 3 zákona č. 400/2009, písomný súhlas 
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne 
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu 

bude 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 
15. novembra 2012. Rozhodujúcim je dátum po-
dania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe., 
spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-
triedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými 
prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žia-
dosť spolu s požadovanými dokladmi služobné-
mu úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutoč-
nenia výberu) na adresu: Ministerstvo fi nancií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, Ing. Má-
ria Halinkovičová, maria.halinkovicova@mfsr.sk 
s označením na obálke a v žiadosti: V/ŠZ/ 
2012/28., Ďalšie informácie týkajúce vý-
beru zo štátnych zamestnancov: na tel. 
č. 02/59582030 – Ing. Mária Halinkovičo-
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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.



Sú pre vás názvy pozícií nezrozumiteľné?
Katalóg pracovných pozícií prináša podrobný popis najčastejších pozícií na Slovensku.
Navštívte www.pozicie.sk.

TIP pre vás: 

Pracovné ponuky - zahraničie

vá, m a r i a . h a l i n k o v i c o v a @ m f s r . s k , 
Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného 
miesta: na tel. č. 02/59583201 Ing. Zlatica Hor-
váthová, Zlatica.horvathova@mfsr.sk. Kontakt: 
Stefanovicova 5 Bratislava, Ing. Mária Halinko-
vičová, 02/59 582 030, fax: 02/59 582 077 
Email: maria.halinkovicova@mfsr.sk 

Výber zo štátnych zamestnancov 
na pozíciu hlavný štátny radca 
v oddelení rozpočtovej regulácie 
verejnej správy
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo fi nancií SR Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Ministerstvo fi nancií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, druh 
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná 
funkcia: hlavný štátny radca, počet obsadzova-
ných miest: 1 miesto, odbor štátnej služby: 2.02 
Financie, organizačný útvar: oddelenie rozpoč-
tovej regulácie verejnej správy, v odbore roz-
počtovej regulácie, v sekcii rozpočtovej politiky, 
stručný opis činností obsadzovaného štátnoza-
mestnaneckého miesta: tvorba štátnej politiky 
vrátane koncepčnej činnosti v oblasti štátneho 
rozpočtu a verejných fi nancií, vrátane tvorby 
zákona o štátnom rozpočte na úrovni minister-
stva. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské 
II. stupňa, IBM Lotus Notes - pokročilý, MS Out-
look - pokročilý, MS Excel - pokročilý, MS Word 
- pokročilý, Požadované odborné znalosti: 1) zá-
kon č. 493/2011 Z.z.  o rozpočtovej zodpoved-
nosti, zákon č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov, Výnos Ministerstva fi nancií Slovenskej re-
publiky, č. MF/11250/2004-42 z 8. decembra 
2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hos-
podárení rozpočtových organizačné schopnosti: 
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, oprávnenie 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: 
nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brutto): V zmysle 
zákona č. 400/2009 Z.z.  o štátnej službe v zne-
ní ne. Informácie o výberovom konaní: Zoznam 
požadovaných dokladov: písomná žiadosť o za-
radenie do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu 
alebo iného rovnocenného dokladu o dosia-
hnutí požadovaného vzdelania, výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace, profesijný 
štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu 
doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o tom, že 
uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle 
č. 400/2009 Z.z., čestné vyhlásenie o pravdi-
vosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 
diplome a v životopise, čestné vyhlásenie o spô-
sobilosti uchádzača na právne úkony v plnom 
rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa 
§ 3 zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas 
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne 
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu 
bude 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 
12. novembra 2012. Rozhodujúcim je dátum po-
dania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe., 
spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-
triedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požado-
vanými dokladmi elektronickými prostriedkami 
je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s po-
žadovanými dokladmi služobnému úradu aj pí-
somne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu), 
na adresu: Ministerstvo fi nancií SR, Štefanovi-
čova 5, 817 82 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Fi-
gurová, Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, s označením 
na obálke a v žiadosti: V/ŠZ/2012/27, Ďalšie 
informácie týkajúce sa výberu zo štátnych za-
mestnancov: na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. 
Zuzana Figurová, Zuzana.figurova@mfsr.sk, 
Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného 
miesta: č.tel.:02/59582325 Mgr. Mária Berdis-
ová, maria.berdisova@mfsr.sk. Kontakt: Štefano-
vičova 5 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 
02/59 582 031, fax: 02/59 582 017 
Email: zuzana.fi gurova@mfsr.sk 

Výber zo štátnych zamestnancov 
na pozíciu hlavný štátny radca 
v oddelení koordinácie projektov
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo fi nancií SR Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Ministerstvo fi nancií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, druh 
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná 
funkcia: hlavný štátny radca, počet obsadzova-
ných miest: 1 miesto, odbor štátnej služby: 1.07 
Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit, orga-
nizačný útvar: oddelenie koordinácie projektov, 
v odbore plánovania a metodiky, v sekcii auditu 
a kontroly, stručný opis činností obsadzovaného 
štátnozamestnaneckého miesta: tvorba štátnej 
politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvor-
ba pozičných dokumentov na úrovni minister-
stva. Plný úväzok. Požiadavky: vysokoškolské 
II. stupňa, anglický jazyk - mierne pokročilý, IBM 
Lotus Notes - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, 
MS Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Poža-
dované odborné znalosti: 1) Zákon č. 502/2001 
Z.z.  o fi nančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 
Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 
Z.z.  o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva, zákon, č. 25/2006 
Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, 
Národný strategický referenčný rámec SR na 
roky 2007 – 2013, Operačný program Tech-
nická pomoc na roky 2007 – 2013, 2) zákon 
č. 460/1992 Zb. Ústava SR v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 575/2001 Z.z.  o organizač-
né schopnosti: komunikatívnosť, spoľahlivosť, 
vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, 
schopnosť pracovať samostatne aj v kolektí-
ve, zodpovednosť, oprávnenie oboznamovať 

sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje 
sa. Ponúkaný plat (brutto): V zmysle zákona 
č. 400/2009 Z.z.  o štátnej službe v znení ne. 
Informácie o výberovom konaní: Zoznam požado-
vaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie 
do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu alebo 
iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí po-
žadovaného vzdelania, kópia vysvedčenia alebo 
diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia 
alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedču-
júca ovládanie anglického jazyka, resp. čestné 
vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka, výpis 
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, profe-
sijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľa-
du doterajšej praxe, čestné vyhlásenie o tom, že 
uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle 
č. 400/2009 Z.z., čestné vyhlásenie o pravdi-
vosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 
diplome a v životopise, čestné vyhlásenie o spô-
sobilosti uchádzača na právne úkony v plnom 
rozsahu, čestné vyhlásenie o občianstve podľa 
§ 3 zákona č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas 
o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne 
v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberu 
bude 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 
14. novembra 2012. Rozhodujúcim je dátum po-
dania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania 
elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe., 
spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými 
dokladmi: písomne alebo elektronickými pros-
triedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadova-
nými dokladmi elektronickými prostriedkami je 
uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s poža-
dovanými dokladmi služobnému úradu aj písom-
ne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu), na ad-
resu: Ministerstvo fi nancií SR, Štefanovičova 5, 
817 82 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Figurová, 
Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, s označením na obál-
ke a v žiadosti: V/ŠZ/2012/26, Ďalšie informá-
cie týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnan-
cov: na tel. č. 02/59582031, Mgr. Bc. Zuzana 
Figurová, Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, Ďalšie infor-
mácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na 
tel. č. 02/59583111, Ing. Vladimíra Gališová, 
vladimira.galisova@mfsr.sk; 02/59583104 Ing. 
Ivan Rumanka, Ivan.rumanka@mfsr.sk. Kontakt: 
Štefanovičova 5 Bratislava, Mgr. Bc. Zuzana Fi-
gurová, 02/59 582 031, fax: 02/59 582 017 
Email: zuzana.fi gurova@mfsr.sk 

Výber z občanov na pozíciu hlavný 
štátny radca v oddelení štátneho 
rozpočtu
Bratislava
Spoločnosť: Ministerstvo fi nancií SR Náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti: Ministerstvo fi nancií 
SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, druh 
štátnej služby: stála štátna služba, obsadzovaná 
funkcia: hlavný štátny radca, počet obsadzova-
ných miest: 1 miesto, odbor štátnej služby: 2.02 
Financie, organizačný útvar: oddelenie štátneho 
rozpočtu, v odbore rozpočtu verejnej správy, 
v sekcii rozpočtovej politiky, stručný opis čin-
ností obsadzovaného štátnozamestnaneckého 

miesta: tvorba štátnej politiky vrátane koncepč-
nej činnosti na úrovni ministerstva v oblasti tvor-
by a realizácie rozpočtu verejnej správy vrátane 
tvorby zákona o štátnom rozpočte. Plný úväzok. 
Požiadavky: vysokoškolské II. stupňa, IBM Lotus 
Notes - pokročilý, MS Outlook - pokročilý, MS 
Excel - pokročilý, MS Word - pokročilý, Požado-
vané odborné znalosti: 1) zákon č. 523/2004 
Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 511/2011 
Z.z.  o štátnom rozpočte na rok 2012 a vlád-
ny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 
2013, ústavný zákon č. 493/2011 Z.z.  o roz-
počtovej zodpovednosti, zákon č. 291/2002 
Z.z.  o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 
č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje 
druhová klasifi kácia, organizačné schopnosti: 
schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť 
pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatív-
nosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, oprávnenie 
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: 
nevyžaduje sa. Ponúkaný plat (brutto): V zmysle 
zákona č. 400/2009 Z.z.  o štátnej službe v zne-
ní ne. Informácie o výberovom konaní: Zoznam 
požadovaných dokladov: písomná žiadosť o za-
radenie do výberu, kópia vysvedčenia, diplomu 
alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí 
požadovaného vzdelania, výpis z registra tres-
tov nie starší ako 3 mesiace, profesijný štruk-
túrovaný životopis s uvedením prehľadu dote-
rajšej praxe, čestné vyhlásenie o pravdivosti 
všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome 
a v životopise, čestné vyhlásenie o spôsobilosti 
uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu, 
čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 záko-
na č. 400/2009 Z.z., písomný súhlas o tom, že 
materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti 
so žiadosťou o zaradenie do výberu bude služob-
ný úrad spracovávať podľa zákona č. 428/2002 
Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov, Dátum podania žiadosti spolu 
s požadovanými dokladmi: do 12. novembra 
2012. Rozhodujúcim je dátum podania na pošto-
vej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronický-
mi prostriedkami kontaktnej osobe., spôsob po-
dania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri 
zaslaní žiadosti spolu s požadovanými doklad-
mi elektronickými prostriedkami je uchádzač 
povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými 
dokladmi služobnému úradu aj písomne, najne-
skôr v deň uskutočnenia výberu) na adresu Mi-
nisterstvo fi nancií, Štefanovičova 5, Bratislava, 
Zuzana Figurová, fi gurova@mfsr.sk, s označe-
ním na obálke a v žiadosti: V/O/2012/8, Ďal-
šie informácie týkajúce sa výberu zo štátnych 
zamestnancov: na tel. č. 02/59582031, Mgr. 
Bc. Zuzana Figurová, Zuzana.fi gurova@mfsr.sk, 
Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzova-
ného miesta: Ing. Katarína Ondrušová, tel. 
č. 02/59582336, katarina.ondrusova@mfsr.sk. 
Kontakt: Štefanovičova 5 Bratislava, Mgr. Bc. 
Zuzana Figurová, 02/59 582 031, fax: 02/59 
582 017 
Email: zuzana.fi gurova@mfsr.sk

Operátor výroby, skladník
Nemecko
Spoločnosť: European Staffi ng, s.r.o. Náplň 
práce, právomoci a zodpovednosti: Manipulácia 
s tovarom. Plný úväzok. Požiadavky: stredoš-
kolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, 
anglický jazyk - mierne pokročilý alebo nemecký 
jazyk - mierne pokročilý, Prax na pozícii operátor 
výroby, skladník, dobrý zdravotný stav, znalosť 
nemeckého jazyka, fl exibilita a vysoké pracov-
né nasadenie. Termín nástupu: ASAP. Iné výhody: 

Práca na plný úväzok, zabezpečené ubytovanie. 
Ponúkaný plat (brutto): Od 1150 EUR/mesiac. In-
formácie o výberovom konaní: Predpokladaný ter-
mín ukončenia výberového konania: 15.11.2012, 
svoje životopisy v slovenskom a NJ zasielajte 
na a.kacvinska@europeanstaffi ng.sk, zaslaním 
Vášho životopisu dávate súčasne spoločnosti 
European Staffi ng, IČO: 43 815 782 súhlas 
so spracovaním, správou a archiváciou Va-
šich osobných údajov uvedených v životopise 
v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.  „O ochrane 
osobných údajov“, pre účely evidencie uchádza-

čov a pre účely ďalšieho spracovania. Kontakt: 
Námestie sv Egídia 44 Poprad, Mgr. Anna Kac-
vinská, 052/7791 737, 0 910 820 810 
Email: a.kacvinska@europeanstaffi ng.sk 

Vodič MKD (vnútroštátnej a medziná-
rodnej kamiónovej dopravy)
Česká republika, 
Nemecko, Rakúsko, Slovensko
Spoločnosť: IMI SPED, spol. s r.o. Náplň práce, 

právomoci a zodpovednosti: Práca vodiča MKD 
(medzinárodnej kamiónovej dopravy), nakládka, 
vykládka. Plný úväzok. Požiadavky: doprava, au-
tomechanik, základné vzdelanie, stredoškolské 
bez maturity, stredoškolské s maturitou, vodičs-
ký preukaz E. Práca je vhodná pre absolventa. 
Termín nástupu: Ihneď. Informácie o výberovom 
konaní: Telefón, e-mail, následne osobný poho-
vor. Kontakt: Jánošíkova Žilina, Peter Hulka, 
0903 200 500, fax: 041/5622 353 
Email: hulka@imisped.sk
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