
Pracovná ponuka 

 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Obvodný úrad  Prešov, Námestie mieru 3,081 92 

Prešov vyhlasuje „vnútorné výberové konanie“ na voľné štátnozamestnanecké miesto 

vedúceho zamestnanca podľa §20 ods. 2 písm. a) a § 22 ods.1 písm. b) zákona č. 400/2009 

Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

1. Kontaktné údaje: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. František Novotný 

Telefón: 051/708 22 23 

Fax: 051/708 22 50 

E-mail: frantisek.novotny@po.vs.sk 

Adresa: Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov  

 

2. Názov  pozície:  hlavný radca – vedúci organizačného odboru  

 

3. Referenčné číslo pracovnej ponuky:  „VK 2013/PO/03“ 
 

4. Stručný opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: 

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej 

a syntetickej činnosti vo vyhodnocovaní výsledkov a príprave podkladov na rozhodovanie 

v pôsobnosti Obvodného úradu Prešov 

 

5. Pozícia vhodná pre absolventa (kandidáta bez praxe)?: áno nie nezáleží 

 

- Miesto práce: Slovenská republika, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov 

- Miesto výkonu práce: Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

 

6. Informácie pre uchádzača- požadované doklady pre zaradenie do výberového 

konania: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového 

konania 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní  

 kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace  

 profesijný štruktúrovaný životopis  

 písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo 

čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie 

 písomné čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území Slovenskej republiky 

 písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej 

služby  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti 

 písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania 

podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov 

 motivačný list 



7. Požiadavky na zamestnanca: 

Predpoklady § 19 ods. 1 a 2  zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov: 

- vek 18 rokov, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť, 

- splnenie kvalifikačných predpokladov 

- ovládanie štátneho jazyka 

 

Požadované vzdelanie na uchádzača: VŠ II. stupňa, právnické vzdelanie 

 Jazykové znalosti:    vítané, nie sú podmienkou 

Počítačové znalosti:    Windows, Word, Excel, Internet Explorer,  

       Outlook Express  

Vodičský preukaz:    vítaný, nie je podmienkou 

 

8. Doplňujúce požiadavky na zamestnanca:  
- samostatnosť, cieľavedomosť a tvorivosť 

- zodpovednosť a dôslednosť 

- analytické myslenie 

 

9. Názov služobného úradu: Služobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  

 

10. Adresa služobného úradu: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 

11. Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba, hlavný radca – 

vedúci odboru organizačného 

 

12. Odbor štátnej služby: 1.02 Kancelária predstaviteľa štátnej moci 

 

13. Organizačný útvar:  Odbor organizačný Obvodného úradu Prešov 

 

14. Osobitné kvalifikačné predpoklady: Nevyžadujú sa 

 

15. Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: Nevyžaduje sa 

 

16. Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:  do 24.04.2013 
 

17. Uchádzači o zaradenie do výberového konania predložia žiadosti o zaradenie do 

výberového konania s požadovanými dokladmi písomne s označením na obálke          

„VK 2013/PO/03“, alebo elektronickými prostriedkami. Ak uchádzač, podá žiadosť 

elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, 

najneskôr v deň uskutočnenia vnútorného výberového konania. 

 

18. S označením  e- mailu, alebo  obálky :  „VK 2013/PO/03“ 

 

19. Na adresu:  Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov  

E-mail: frantisek.novotny@po.vs.sk 

 

 

 


