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v súlade s ustanovením §-u 6 odst. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo  verejnom záujme 

v znení  neskorších predpisov 

vypisuje výberové konanie na pracovné miesto 

   

EKONÓM, UČTOVNÍK  V MÚZEU. 

 

Kandidát na pracovné miesto ekonóm, účtovník zašle, alebo odovzdá písomnú prihlášku 

s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) 

do  31. mája 2022 do 13:00 hodiny 

v Ponitrianskom múzeu v Nitre, na sekretariáte riaditeľa, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra  

v uzatvorenej obálke označenej: 

„VÝBEROVÉ KONANIE 05 2022 - EKONÓM, UČTOVNÍK, NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Druh pracovného úväzku: plný úväzok 

Termín nástupu: 01.07.2022 

Miesto výkonu práce: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra.   

Mzdové podmienky: tarifný plat 780,50 € brutto + osobný príplatok alebo podľa platných platových 

taríf  v súlade  so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce.  

 

Kvalifikačné požiadavky: 

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

• znalosť: účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií, znalosť platnej účtovnej, daňovej 

a rozpočtovej legislatívy, zákon o finančnej kontrole, zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon 

o verejnom obstarávaní, 

• prax v uvedenom odbore do 10 rokov. 

 

Charakteristika pracovného miesta: 

1) Komplexne zabezpečuje práce na úseku rozpočtovania a financovania organizácie. 

2) Vykonáva vedenie účtovníctva podľa platných zákonov pre rozpočtové organizácie (podľa 

rámcovej účtovnej osnovy pre RO a podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie), podieľa sa na 

moduloch majetok a materiálové hospodárstvo. 

3) Samostatne spracováva  štvrťročné, polročné a ročné účtovné výkazy o hospodárení 

organizácie, vykonáva kontrou správnosti všetkých účtovných dokladov a podkladov operatívnej 

evidencie. 

4) Vykonáva ekonomické rozbory, sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov vrátane 

vypracovania návrhov na opatrenia. 

5) Zabezpečuje správne vedenia evidencie nákladov, zúčtovaných vzťahov vrátane zúčtovania s 

rozpočtom. 

6) Vypracováva daňové priznania a podklady pre finančné a daňové orgány. 

7)  Vykonáva základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8) Zodpovedná za vypracovanie, aktualizáciu a rozširovanie ekonomických smerníc organizácie 

v zmysle platnej legislatívy. 

9) Pripravuje plán rozpočtu aktivít a prevádzky.  

10) Vykonáva funkciu finančného manažmentu a dohľadu nad rozpočtom. 

11) Zodpovedá za fakturačnú činnosť, záväzky a pohľadávky organizácie. 

http://www.muzeumnitra.sk/
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12) Zabezpečuje archiváciu účtovných dokladov. 

13) Riadi a kontroluje zamestnancov organizácie z titulu koordinácie finančného účtovníctva 

a výkazníctva. 

14) Zabezpečuje, riadi, koordinuje a vykonáva všetky procesy v súvislosti s verejným 

obstarávaním.  

15) Zabezpečuje úlohy vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16) Všetky účtovné operácie vykonáva v systéme WinIBEU, v SAP a v Štátnej pokladnici. 

17) Podieľa sa na vypracovaní Výročnej správy . 

 

Ostatné znalosti a zručnosti: 

• ovládanie PC – programy: Word, Excel, Internet, PDF Creator, Power Point, minimálne na úrovni 

pokročilý, 

• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, 

• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• vodičský preukaz „B“. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

• štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

• motivačný list, 

• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom vzdelaní, 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

• kópia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, 

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového 

konania. 

 

Spôsob a vykonanie výberu uchádzača:  

Uzávierka prijímania prihlášok je do 31. mája 2022, do 13:00 hodiny. 

Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa.  

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, 

ktorí  nesplnia požadované podmienky. 

Uchádzači budú pozvaní budú prostredníctvom zaslanej pozvánky. 

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania 

výberového konania.  

 

Zverejnené na: 

• webovej stránke –  www.muzeumnitra.sk 

• úradnej tabuli Ponitrianske múzeum Nitra 

• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra 

 

 

 

 

V Nitre, 19. mája 2022 
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