
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – mzdový 
účtovník/personalista  

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves 

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie 

Riaditeľka Gymnázia, Javorová 16, 052 01  Spišská nová Ves, prijme do pracovného pomeru  

mzdového účtovníka/personalistu 

Pracovné podmienky 

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú  od 01. 02. 2023 do 31.08.2023 alebo dohodou dlhodobý zástup s predpokladom 

na trvalý pracovný pomer 

 plný pracovný úväzok 

 

Profil pracovného miesta: 

 vedenie mzdovej agendy zamestnancov 

 priebežné, mesačné a ročné povinnosti mzdového účtovníka 

 spracovávanie platových inventúr a prehľadov 

 spracovávanie personálnej dokumentácie, príprava a vyhotovenie platových dekrétov 

 sledovanie vývoja legislatívy v oblasti miezd a personálií vo verejnej správe regionálneho školstva 

 

Požadovaná kvalifikácia 

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. 

 úplné stredné odborné vzdelanie. 

Ďalšie požiadavky 

 znalosť legislatívy v oblasti miezd a  účtovníctva, 

 znalosť práce s PC na úrovni pokročilý, 

 logické a analytické myslenie, 

 komunikatívnosť, zodpovednosť, precíznosť, tímovosť, 

 schopnosť spätnej kontroly svojej práce, 

 flexibilita, chuť učiť sa nové veci. 

Forma odmeňovania 

V zmysle zákona NR SR 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, v zmysle zákona 474/2008 Z. z. , 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

  



Požadované doklady 

 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, 

 profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe, 

 doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške), 

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých 

uchádzačov, 

 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Termín podania žiadosti 

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie ÚČTOVNÍK“ posielajte na adresu školy alebo 

mailom v termíne do 31.01.2023 do 12.00 hod. (termín doručenia). 

Vybraní uchádzači, ktorí budú najviac spĺňať naše požiadavky budú pozvaní na osobný pohovor. 

Adresa školy 

Gymnázium 

Javorová 16 

052 01  Spišská Nová Ves 

Kontakt 

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: 

 tel.: 0948 612 56 

 e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk; skalskainge@gmail.com 

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe 

získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  

neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila 

s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov 

o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných 

údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich 

bezodkladnú likvidáciu. 
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