
Riaditeľka Michalovského domova seniorov, Ul. Jána Hollého 9,  Michalovce  
(ďalej len „MDS“)  

vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

 
vedúci/a ekonomického úseku Michalovského domova seniorov  

Názov zamestnávateľa: Michalovský domov seniorov, Ul. Jána Hollého 9, Michalovce  
Ponúkaná základná zložka mzdy:  
7. platová trieda v rozpätí od 802,00 € do 962,50 € podľa odpracovaných rokov. K základnému 
platu sa priznáva príplatok za riadenie a podľa dosahovaných výsledkov osobný príplatok do 
max. výšky 100 %, ktorý nie je nárokovou zložkou mzdy. 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:  
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vzdelanie v študijnom odbore ekonomika 

a manažment podniku, finančné riadenie podniku výhodou), 
b) minimálna prax  5 rokov po ukončení vysokoškolského štúdia. Prax  v riadení výhodou, ktorá 
    bude zohľadnená v rámci hodnotenia uchádzačov.   
Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:  
a) uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (zákon č. 552/2003 Z.z.), 
b) bezúhonnosť (zákon č. 552/2003 Z.z. v platnom znení),  
c) znalosť právnych a ekonomických noriem v oblasti účtovníctva, ekonomiky, manažmentu,  
d) znalosť práce s PC  Windows, kancelársky balík MS Office,  
e) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom.  
Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť prihlášky:  
a) fotokópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní,  
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným vymedzením dosiahnutej praxe,  
c) čestné vyhlásenie, že uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,  
e) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých na účely výberového 
    konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z zákon o ochrane osobných údajov, 
f) projekt hlavných zámerov činností a riadenia ekonomického úseku. 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:  
Do 20.04.2022 do 1200 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) na adresu: 
PhDr. Zlatuša Popaďáková, riaditeľka, MDS, Ul. Jána Holého 9, 07101 Michalovce s 
označením „Výberové konanie vedúci/a ekonomického úseku – neotvárať!“. Pri osobnom 
doručení na sekretariát MDS  v zalepenej obálke, s tým istým označením. Na obálke je potrebné 
uviesť meno, priezvisko a adresu odosielateľa.  
 
 Poznámka:  
Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č.552/2003 Z.z. zákon o výkone prác vo verejnom záujme 
v platnom znení. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.6.2022  
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač súhlasí so zverejnením výsledkov výberového 
konania v rozsahu podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. Súhlasí, aby po skončení výberového 
konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku MDS. 
 
 
Michalovce 1.04.2022  

        PhDr. Zlatuša Popaďáková  
    riaditeľka MDS  


