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Mestská časť Bratislava-Petržalka 

prijme do pracovného pomeru zamestnanca 

referent/účtovník mzdovej agendy - oddelenie primárneho a predprimárneho vzdelávania, 

referát personálnych činností a miezd 

 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka,  

Ponúkaný plat: 1100,- EUR 

Termín nástupu do práce: ihneď, resp. podľa dohody 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

 

Náplň práce: 

- Komplexné zabezpečenie mzdovej agendy zamestnancov oddelenia primárneho 

a predprimárneho vzdelávania 

- Účtovanie mzdovej agendy zamestnancov v pracovnom pomere a zamestnancov, ktorí 

vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

- Štatistiky práce 

- Výkazníctvo  

 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- Stredoškolské vzdelanie, vítané  VŠ I. stupňa, II. stupňa 

- Odborná prax v oblasti spracovania a účtovania mzdovej agendy 

- Orientácia v príslušných právnych predpisoch (najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon č. 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, a pod.) 

- Počítačové znalosti v programe WEMA, TRIMEL, WORD, EXCEL, OUTLOOK, 

INTERNET 

 

Osobnostné predpoklady, zručnosti, schopnosti: 

- Komunikatívnosť, empatia, orientácia na výsledok 

- Organizovanie a plánovanie práce, analytické, koncepčné a strategické myslenie 

- Samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči stresu 

- Bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady 
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Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je 

nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú 

poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. 

Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel 

výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby 

uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo 

obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.  
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochrana-

osobnych-udajov/.  

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk. 

Adresa spoločnosti: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Kutlíkova 17                                                                                                                                                  

852 12 Bratislava                                                                                                                   

 

Kontaktná osoba:     

E-mail: anezka.poradova@petrzalka.sk 

 

Ján Hrčka 

  starosta 
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