REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ , Kollárova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044 – 55 238 14, 55 700 20 ; E-mail: ekonomika.LM@svps.sk

V Liptovskom Mikuláši 15.5.2017

853/2017-2
Výber - vyhlásenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa , Kollárová 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, vyhlasuje v súlade s ust. § 23 a § 17 odst.3, písmena c) zákona č. 400/2009 Z.z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov výber na miesto štátneho
zamestnanca.

1. Forma výberového konania: výber
2. Druh štátnej služby : dočasná štátna služba-zastupovanie počas MD a RD
3. Obsadzovaná funkcia : odborný radca- oddelenie potravinového dozoru a hygieny
potravín živočíšneho pôvodu
4. Organizačný útvar : Regionálna veterinárna a potravinová správa , Kollárova 2
31 01 Liptovský Mikuláš
5. Stručný opis činností: koordinovanie, kontrola a usmernenia vykonávanej štátnej
správy na úseku veterinárnej starostlivosti, veterinárneho a potravinového dozoru na
kontroly v oblasti špecializovanej odbornej činnosti
6. Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe
7. Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa so zameraním veterinárne lekárstvo MVDr.,
odbor : všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
8. Požadované odborné znalosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť
v práci, adaptovanie sa v riešení problémov, schopnosť zvládať pracovné zaťaženie, vysoká
miera interaktívnej komunikácie a asertívnych postojov, zodpovednosť a spoľahlivosť,
znalosť Ústavy SR a zákonov: č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti , č.400/2009 Z.z.
o štátnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 o potravinách v znení
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov, zákon č. 372/1990 Zb, o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a vykonávacích predpisov k uvedeným zákonom, pre veterinárnych lekárov.
9. Práca s PC: Mikrosoft Word – pokročilý, Mikrosoft Excel – pokročilý, Mikrosoft Outlook
– pokročilý, Internet (e-mail, www ) – pokročilý
10. Vodičský preukaz: skupina B
11. Informácie o výberovom konaní: dátum podania žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi zašlite do 7 dní od uverejnenia VK. Rozhodujúci je dátum podania na pečiatke.
Na obálke uveďte číslo VK- 853/2017-2. Žiadosti zasielajte na adresu: Regionálna
veterinárna a potravinová správa, Kollárova 2, 031 80 Liptovský Mikuláš
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- kópia diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome

-

a v životopise
čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR
čestné vyhlásenie o štátnom občianstve SR
čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby
písomný súhlas o tom, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so
žiadosťou o zaradenie do VK bude služobný úrad spracovávať podľa zákona
č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum zverejnenia: 16.5.2017

