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Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Mestská časť – Staré Mesto 
 
OZNÁMENIE o voľnom pracovnom mieste  
 
voľné pracovné miesto na pozíciu:  Ekonomický pracovník  
 
Predpokladaný nástup:   dohodou 
 
Kvalifikačné predpoklady:  Úplne stredné odborné zamerania 

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok (50%) 

 
Náplň práce: 
komplexné vedenie a spracovanie podvojného účtovníctva príspevkovej organizácie v zmysle zákona 
431/2003 Z.z. o účtovníctve a zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a ich novelizácii v 
programe WinIBEU, miezd a personalistiky v programe WinPAM, komunikácia s úradmi, poisťovňami, 
kompletná starostlivosť o agendu múzea (vedenie účtovníctva, vedenie pokladne, bezhotovostný 
platobný styk, poistenia, dochádzka, štatistiky, pohľadávky, záväzky, administratívne práce, majetok, 
skladové hospodárstvo, archív, VO) 
 
Administratívne a ekonomické znalosti: 
podvojné účtovníctvo 
mzdové účtovníctvo 
skúsenosti s prácou v programoch WinPAM a WinIBEU vítané  
 
Počítačové znalosti – používateľ: 
Microsoft Word – pokročilý 
Microsoft Excel – pokročilý 
Internet (e-mail, www) – pokročilý  
 
Iné kritériá a požiadavky:  
bezúhonnosť, 
zdravotná spôsobilosť, 
ovládanie štátneho jazyka, 
znalosť zákonov o verejnej správe a účtovníctve 
 
Požadované doklady: 
žiadosť o prijatie do zamestnania, 
profesijný životopis, 
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
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Platové podmienky:  
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme, v závislosti od praxe. (od 692,00 eur) 
 
Termín doručenia žiadosti do: 25.02. 2022  
 
Žiadosť s požadovanými podkladmi doručte osobne alebo poštou v termíne 
do 25.02. 2022 do 15.00 hod. na adresu: 
 
Múzeum Vojtecha Löfflera 
Alžbetina 20 
Košice 04001 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konanie tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky. 
 
 
 
 
Mgr. art. Noémi Ráczová, v.r. 
riaditeľka MVL 
 


