
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA  

 
Park kultúry a oddychu v Prešove  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  

účtovník / účtovníčka  
na dobu 1 roka s predpokladom predĺženia na dobu neurčitú 

I. Opis hlavných pracovných činností:   
1.  Účtovanie došlých a odoslaných faktúr, bankových výpisov a pokladne.  
2.  Účtovanie interných dokladov (tvorba a čerpanie sociálneho fondu, rekapitulácia miezd, 

predpisy pohľadávok a záväzkov za nájomné, ceniny, výdajky, príjemky, predpisy záväzkov na 
základe uzatvorených zmlúv, predpisy poistného majetku a áut, čerpanie pohonných hmôt a 
iné). 

3.  Zaraďovanie, vyraďovanie  a odpisovanie majetku v zmysle platnej legislatívy. 
4.  Mesačná tlač zostáv - pohľadávky a záväzky, hlavná kniha a štruktúra hospodárskeho 

výsledku. 
5.  Vypracovanie: 

- mesačných hlásení zriaďovateľovi o zostatku na účte 355-Majetok v správe PKO 
- štruktúry majetku podľa zdrojov obstarania pre zriaďovateľa - polročne 
- štvrťročných výkazov do rozpočtového systému Rissam  
- ročnej účtovnej závierky a poznámok, konsolidovanej účtovnej závierky a formulára 

vzájomných vzťahov. 

II. Požiadavky na uchádzača:  
1.  Stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa vítané  
2.  Minimálne 3-ročná prax s vedením účtovníctva 
3.  Skúsenosti s vedením účtovníctva v príspevkovej / rozpočtovej organizácii vítané  
4.  Skúsenosti s vedením účtovníctva v programe CORA GEO vítané  
5.  Komunikačné zručnosti na dobrej úrovni, kultivovaný slovný a písomný prejav 
6.  Dôraz na detail, precíznosť a vytrvalosť pri hľadaní riešení 
8.  Cit pre kolektívnu spoluprácu 
9.  Rozvážnosť a zodpovednosť  
10.  Vysoká užívateľská znalosť práce s PC a MS Office 
11.  Samostatnosť, proaktivita a pozitívny prístup 

III. Platové podmienky:  
Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou je osobný 
príplatok po uplynutí skúšobnej doby. 

IV. Predpokladaný termín nástupu: 1.5.2022 (alebo podľa dohody) 



V. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou.  

VI. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov:  
1.  Žiadosť o účasť na výberovom konaní  
2.  Profesijný životopis v štruktúrovanej forme (referencie vítané) 
3.  Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
4.  Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  
5.  Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

 
VII.  Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:  

Uzávierka prijímania žiadostí je 23.2.2022. 
V uvedenom termíne musí  byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Parku kultúry a 
oddychu v Prešove. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude 
prihliadať. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie –
účtovník/účtovníčka“ na  adresu: Park kultúry a oddychu, Hlavná 50A, 080 01 Prešov  

VIII. Dátum a miesto výberového konania:  
Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.2.2022 v Parku kultúry a oddychu, Hlavná 50A, Prešov 
za dodržania všetkých platných protipandemických opatrení. 
Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky  stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode VI.  
Týmto uchádzačom bude zaslaná pozvánka na výberové konanie.  

V Prešove, 1.2.2022 
 


