
Mestské lesy Košice a.s. 

 

Vyhlásenie výberového konania 
 

Zamestnávateľ   Mestské lesy Košice a.s. 

     Južná trieda 11 

     040 01  Košice 

Druh výberového konania  vonkajšie výberové konanie 

Počet obsadzovaných miest  1 

 

Informácie o obsadzovanom mieste 

 

Obsadzované miesto   finančný účtovník 

Miesto výkonu práce ústredie/sídlo spoločnosti Mestské lesy Košice a. s. 

Predpokladaný termín nástupu: 01. 12. 2020 

Nadriadený organizačný útvar ekonomický námestník 

Ponúkaný plat od 800,- € 

Ponúkaný úväzok plný, na dobu určitú 

Náplň práce vedenie podvojného účtovníctva (pokladňa, banka, 

interné doklady, dodávateľské a odberateľské faktúry, 

skladové hospodárstvo, majetok spoločnosti) 

 vypracovanie účtovnej závierky 

 príprava podkladov pre štatutárny audit účtovnej závierky 

príprava a spracovanie daňových priznaní DPH 

a kontrolných výkazov 

daňové priznanie k DPH a dane z príjmov právnických 

osôb 

 

Profil uchádzača 

 

Predpoklady    spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu 

ovládanie štátneho jazyka 

bezúhonnosť (nie je potrebné preukazovať odpisom 

z registra trestov) 

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

Študijný odbor ekonomický 

Počet rokov praxe   min. 5 rokov 

Ostatné znalosti   znalosť účtovného softvéru SOFTIP - výhodou 

     mzdové účtovníctvo - základy 



Osobnostné predpoklady a ďalšie zručnosti 

 

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka: výhodou 

Ďalšie požiadavky  znalosti práce s počítačom: MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook, a pod.), Internet 

  znalosť účtovnej a daňovej problematiky 

 analytické myslenie 

 komunikačné zručnosti 

samostatnosť, precíznosť a presnosť pri plnení 

úloh 

zodpovednosť a spoľahlivosť 

 zmysel pre dôslednosť 

  

Zoznam požadovaných dokumentov 

 

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná) 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v listinnej podobe 

vlastnoručne podpísaný); vzor v prílohe 

3. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný) 

4. Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (ako je vysvedčenie, diplom alebo iný 

rovnocenný doklad)  

 

Informácie o výberovom konaní 

 

Dátum vyhlásenia výberového konania:     15. 10. 2020  

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania  30. 10. 2020 

spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania      

spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe   

            melesko@meleskosice.sk 

          lkmecova@meleskosice.sk  

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového   Mestské lesy Košice a.s. 

konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi   Južná trieda 11 

v elektronickej podobe      040 01  Košice 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania november 2020 

Predpokladané miesto konania výberového konania  Mestské lesy Košice a.s. 

         Južná trieda 11 

040 01  Košice 

Spôsob vykonania výberového konania    osobný pohovor 

 

 

 

 

mailto:melesko@meleskosice.sk
mailto:lkmecova@meleskosice.sk


Kontaktná osoba 

 

Meno    Lýdia Kmecová 

Telefónne číslo  +421 55 727 96 24 

 

Poznámka Spoločnosť Mestské lesy Košice a. s. si vyhradzuje právo 

nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky. Vybraní uchádzači, ktorí 

spĺňajú požadované predpoklady budú pozvaní na osobný 

pohovor. O termíne a mieste výberového konania budú 

uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky.  

 

 


