
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

METODIK ÚČTOVNÍCTVA, KONSOLIDÁTOR NA ODBORE FINANCOVANIA 

MINISTERSTVA 

 
 Informácie o pracovnom mieste: 
 

Názov a sídlo služobného úradu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 

Druh služby: Verejná - duševná 

Platová trieda: 9  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Organizačný útvar: Odbor financovania ministerstva 

Dátum nástupu: 1.7.2020 

Termín na posielanie CV: do 15.5.2020 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 

 Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach 

spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy. 

 Metodická činnosť v oblasti účtovníctva ministerstva a podriadených rozpočtových organizácií. 

 Zabezpečenie koordinácie prác účtovníctva účtovnej jednotky. 

 Rozpracúvanie metodiky účtovníctva a rozpočtovníctva kapitoly MHSR. 

 Zodpovednosť za spracovanie uzatvárania výsledkov hospodárenia účtovnej jednotky kapitoly MHSR. 

 Zabezpečenie včasného zostavenia účtovných závierok. 

 Zabezpečenie súhrnných štvrťročných účtovných a finančných výkazov na rozpočtovú kapitolu. 

 Vykonávanie ekonomických rozborov, sledovanie vývoja ekonomických ukazovateľov vrátane návrhov 

na opatrenia. 

 Zabezpečenie konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy za rozpočtovú kapitolu MHSR. 

 Zabezpečenie a zodpovednosť za zverené úlohy, ktoré vyplývajú pre rozpočtové organizácie zo zákona 

o účtovníctve. 

 Zabezpečenie podkladov účtovnej jednotky pre zostavenie záverečného účtu kapitoly MHSR. 

 Zabezpečenie podkladov účtovnej jednotky pre zostavenie výročnej správy MHSR a časť Konsolidovaná 

účtovná závierka, vrátane príloh VS. 

 Zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných závierok voči nadriadenému orgánu. 

 Kontrola nadväznosti účtov v zostavách na účtovné výkazy. 

 Zostavovanie účtovného rozvrhu účtovnej jednotky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. 

 Overovanie dodržiavania kontroly vecnej i formálnej správnosti účtovných zápisov. 

 V súlade so zákonom o účtovníctve zabezpečuje inventarizáciu finančného majetku. 

 Vykonáva úkony v rámci postupov základnej finančnej kontroly týkajúcich sa účtovníctva. 

 Vypracovávanie vnútroorganizačných noriem opatrení v oblasti účtovníctva 

 

 

 

 

 



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore  

 účtovníctvo alebo príbuznom 

Požadovaná odborná prax: 6 rokov 

Osobnostné vlastnosti: svedomitosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť,  

 komunikačné zručnosti 

Práca s PC: Word, Excel- pokročilá úroveň, 

 SAP- vítané, 

 
Štátna pokladnica- vítané 

 

 

 

Kontakt: lucia.kutakova@mhsr.sk 

  

 

V prípade záujmu o pracovnú ponuku  nám pošlite Váš životopis na vyššie uvedenú adresu. 

 

 


