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Vyhlásenie výberového konania
na miesto vedúceho zamestnanca
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 vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca:
vedúci oddelenia logistického zabezpečenia a služieb Vojenského historického
ústavu Bratislava (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, platová
trieda 12).

Pokyny

na

vykonanie

výberového

konania

Čl. 1
1) Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, osobitné kvalifikačné
predpoklady podľa osobitného predpisu, iné kritériá a požiadavky:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ekonomický smer výhodou,
b) najmenej 5 rokov riadiacej praxe v oblasti logistického zabezpečenia,
c) predpoklad pre získanie bezpečnostnej previerky I. stupňa (Vyhradené) podľa
vyhlášky NBÚ SR č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške
bezpečnostného zamestnanca,
d) užívateľská znalosť práce s PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, SAP
R3/MM (materiálové hospodárstvo),
e) znalosť zákonov č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov a č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov – výhodou,
f) organizačné schopnosti,
g) občianska bezúhonnosť.
2) 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. 1 písm. a) až g).

3) Predpokladaný termín uzavretia pracovného pomeru: 1. júla 2014.
Čl. 2
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 17. júna 2014.
Adresa:
Vojenský historický ústav
Krajná č. 27
PSČ 821 04 Bratislava
Obálku označiť: „KONKURZ, NEOTVÁRAŤ“
2) K prihláške uchádzači pripoja:
a) stručný profesijný životopis,
b) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
c) osobný dotazník,
d) posledné pracovné hodnotenie,
e) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
f) písomný súhlas uchádzača o tom, že Vojenský historický ústav môže
spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia
výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné
údaje zlikvidované formou skartácie.
3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v čl. 1 ods. 1 písm. a) až g)
a predložil v stanovenom termíne požadované doklady (písomnosti) uvedené
v čl. 2 ods. 2 písm. a) až f) výberová komisia pozve na výberové konanie
najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberové konanie sa uskutoční
dňa 26. júna 2014 vo Vojenskom historickom ústave, Krajná 27, Bratislava.
4) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania
do desiatich dní od jeho skončenia.
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