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Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

POKLADNÍK 

 

Náplň pracovnej činnosti: 

- Samostatná odborná práca na oddelení rozpočtovania a financovania. 
- Zodpovednosť za ceniny a pokladničnú hotovosť. 
- Vystavovanie bankových šekov na výber finančnej hotovosti. 
- Styk s bankami a vykonávanie výberu hotovosti. 
- Vykonávanie pokladničných operácií a zodpovednosť za dodržiavanie limitu zostatku 

pokladničnej hotovosti. 
- Objednávanie, evidencia a zúčtovanie cenín. 
- Kontrola a usmerňovanie v oblasti cestovných náhrad, zúčtovania drobného tovaru 

a účtovania v pokladničných knihách. 
- Zastupovanie finančného účtovníka – úhrady a platby zo Štátnej pokladnice, evidencia 

došlých faktúr a vystavovanie kontrolných a likvidačných listov k faktúram. 
 

Požiadavky na uchádzača: 

- úplné stredoškolské vzdelanie, 
- odborná prax 2 roky na obdobnej pozícii, 
- čistý register trestov. 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis, 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom. 

 

Platové podmienky: 

Od 1 000 EUR /mesiac. 
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority 
uchádzača. 
 

Nástup do pracovného pomeru:  

ASAP, prípadne dohodou. 
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Pracovný pomer na celý úväzok v jednozmennej prevádzke. 
Miesto výkonu práce: OSZZSSR Trnavská cesta 8/A, Bratislava. 
 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.12.2021  

Kontaktná osoba:  daniela.dobrovodska@155.sk    

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického 
a tímového pracovného prostredia, zašlite požadované na emailovú adresu: 
daniela.dobrovodska@155.sk  najneskôr do 30.11.2021. 
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu. 
 
Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so 
spracovaním   jeho   osobných   údajov   pre   účely   výberového   konania  v  zmysle  Zákona  
č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

 

 

 


