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Mestská časť Bratislava-Petržalka prijme do pracovného pomeru referenta finančného 

oddelenia. 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce:  Mestská časť Bratislava-Petržalka                                                                                                                            

Ponúkaný plat:  dohodou                                                                                                                   

Termín nástupu do práce:  dohodou 

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok                                                                                                                                                                                                            

Náplň práce: 

- účtuje a vedie operatívnu evidenciu hotovostných príjmov a výdavkov pokladnice 

- účtuje o všetkých finančných operáciách bezhotovostného platobného styku na účtoch účelových 

dotácií zo ŠR 

- účtuje o všetkých finančných operáciách bezhotovostného platobného styku na účtoch rezervného 

fondu, účelových fondov, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu 

- účtuje o všetkých finančných operáciách bezhotovostného platobného styku na špeciálnych 

bankových účtoch nesvojprávnych občanov v spolupráci so sociálnym oddelením 

- vedie evidenciu všetkých bankových účtov 

- spolupracuje na prácach spojených s vykonávaním individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej 

účtovnej závierky, inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

- zastupuje počas neprítomnosti zodpovednej zamestnankyne preberanie došlých faktúr, vedie ich 

evidenciu a zabezpečuje ich odovzdanie na príslušné oddelenia 

- zastupuje počas neprítomnosti  pracovníčku pokladne  

- vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho 

nadriadeného zamestnanca 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou                                                                                                               

Zameranie, odbor: ekonomické  

Prax: min. 2 roky                                                                                               

Počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, IS SAMO - výhodou                                                                                                                                                                                                                

Iné požiadavky:  

- odborné skúsenosti v oblasti účtovníctva podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov 

- odborné skúsenosti v oblasti účtovania na základe opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 

16786/2007-3, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej 

osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení 

neskorších zákonných úprav - výhodou 

Osobnostné predpoklady:                                                                                                   

bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu 

Informácie o výberovom konaní 

Písomné žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 05.02.2017 na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby.  
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Uchádzač zaslaním žiadosti súhlasí so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. Kontaktovať budeme len 

uchádzačov, ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a budú pozvaní na osobný pohovor. 

Adresa spoločnosti: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17                                                                                                                                                  

852 12 Bratislava                                                                                                                   

Kontaktná osoba:                                                                                                                       

Mgr. Anna Kittlerová 

E-mail: anna.kittlerova@petrzalka.sk 

 

 

 

 

     Miroslav Štefánik 

                   prednosta 
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