VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Bratislava
Krajná 27, PSČ 821 04 B r a t i s l a v a
tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk

Bratislava 24. apríla 2019
VHÚ-231/2019

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Riaditeľ Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave v súlade
so znením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca
Názov zamestnávateľa:
Sídlo zamestnávateľa:
Funkcia:

Miesto výkonu práce:
Náplň práce:

Funkčný plat:

Druh pracovného pomeru:

Vojenský historický ústav Bratislava
Krajná 27, 821 04 Bratislava
Riaditeľ Odboru finančného, personálneho
a logistického zabezpečenia Vojenského historického
ústavu Bratislava
Krajná 27, 821 04 Bratislava
Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov
na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich
do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej
správy, vyššieho územného celku alebo zamestnávateľa
na celoštátnej úrovni
883,50 - 1060,50 €, v závislosti od dĺžky odbornej praxe
(platová trieda 9 podľa prílohy č. 3 zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)
hlavný pracovný pomer, doba určitá

Čl. 1
Pokyny na vykonanie výberového konania
1) Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
2) Bezúhonnosť
3) Kvalifikačné predpoklady
a) Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) Najmenej 3 roky praxe v riadiacej pozícii (výhodou v oblasti ekonomickej,
personálnej, logistického zabezpečenia alebo správy majetku štátu),
c) Zákonné predpoklady pre získanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné,
d) Užívateľská znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, SAP - výhodou
(modul FI – Finančné účtovníctvo, HR – Ľudské zdroje, TOE – Organizačná
štruktúra, MM – Materiálové účtovníctvo, BW – Výkazníctvo),
e) Znalosť zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, znalosť odborných právnych predpisov v oblasti pomoci a podpory
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ďalšie zákony a nariadenia
súvisiace s výkonom funkcie.
f) Organizačné schopnosti.
Význam kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie, osobitných
kvalifikačných predpokladov podľa osobitného predpisu, iných kritérií a požiadaviek
pri výberovom konaní pri rozhodovaní komisie o víťazovi výberového konania je stanovený
ich poradím (čl. 1 ods. 3 písm. a) až f)
Čl. 2
Zoznam požadovaných dokladov
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Stručný profesijný životopis,
Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
Osobný dotazník,
Posledné pracovné hodnotenie,
Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
Písomný súhlas uchádzača o tom, že Vojenský historický ústav môže spracúvať jeho
osobné údaje na účely výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho
osobné údaje zlikvidované formou skartácie.
Čl. 3
Termín podania písomnej žiadosti

1) Termín podania písomnej žiadosti o zaradení do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi (rozhodujúcim je dátum na odtlačku poštovej pečiatky,
resp. dátum prijatia písomnej žiadosti na sekretariáte riaditeľa Vojenského historického
ústavu: do 16. mája 2019.
Adresa:
Vojenský historický ústav
Krajná č. 27
821 04 Bratislava
Obálku označiť: „Výberové konanie, Neotvárať“.
2) Predpokladaný termín uzavretia pracovného pomeru: 1. júla 2019.
3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v čl. 1 ods. 3 písm. a) až f) a predložil
v stanovenom termíne požadované doklady (písomnosti) uvedené v čl. 2 ods. 1 až 6
výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
Predpokladaný termín zaslania pozvánky na výberové konanie 17. mája 2019.

4) Výberové konanie sa uskutoční dňa 27. mája 2019 o 10:00 h vo Vojenskom historickom
ústave, Krajná 27, Bratislava.
5) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania
do desiatich dní od jeho skončenia.
Kontakt:
Vojenský historický ústav, pplk. Mgr. Miroslav Burčík, Krajná 27, 821 04 Bratislava;
 0960 31 90 07,  0960 31 90 03 (sekretariát), e-mail: miroslav.burcik@mil.sk.

plukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
riaditeľ
(služobná cesta)
v zastúpení
PhDr. Peter Šumichrast, PhD.
riaditeľ Odboru vojensko-historických výskumov
–
zástupca riaditeľa VHÚ
dočasne poverený zastupovaním
riaditeľa Odboru finančného, personálneho
a logistického zabezpečenia VHÚ
v. r.

