
 

 

  

 

 

 Zádielska 1222/1, 040 33  Košice 

 

OZNAM   O VOĽNÝCH   ŠTÁTNOZAMESTNANECKÝCH   MIESTACH 

Aktuálnosť oznamu: do 14. októbra 2022 

      

Voľné štátnozamestnanecké miesto Rozpočtár vlastného úradu 

Počet voľných štátnozamestnaneckých miest 1 

Druh štátnej služby dočasná štátna služba 

Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

5 

Požadované ukončené vzdelanie min. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 

Odborná prax nevyžaduje sa 

Požiadavky určené služobným úradom podľa        

§ 38 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

znalosť práce s PC (Outlook, MS Office, Internet, 

RIS, SAP) 

 

 

 

Voľné štátnozamestnanecké miesto  Informatik 

Počet voľných štátnozamestnaneckých miest 1 

Druh štátnej služby dočasná štátna služba 

Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

5 

Požadované ukončené vzdelanie min. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 

Odborná prax nevyžaduje sa 

Požiadavky určené služobným úradom podľa        

§ 38 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

pokročilý v MS Windows, MS Office, znalosť 

výpočtovej techniky a kancelárskej techniky, 

základy z mobilných technológií a sieťových 

infraštruktúr 

 

 

 

Voľné štátnozamestnanecké miesto Odborný radca - metodik 

Počet voľných štátnozamestnaneckých miest 1 

Druh štátnej služby dočasná štátna služba 

Platová trieda podľa zákona č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

5 

Požadované ukončené vzdelanie min. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 

Odborná prax minimálne 3 roky 

Požiadavky určené služobným úradom podľa        

§ 38 ods. 2 písm. c) zákona o štátnej službe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

znalosť práce s PC (Outlook, MS Office, 

Internet) 

 

Miesto výkonu práce: Košice, Zádielska 1222/1 

Predpokladaný termín prijatia do štátnozamestnaneckého pomeru: november 2022 

 

Kontaktná osoba: Jarmila Kliková 

Kontakt:               055/3226609 

                              jarmila.klikova@russ-ke.sk 


