OKRESNÝ SÚD MALACKY
Mierové námestie 10, 901 19 Malacky

Malacky, 18. 02. 2014
Spr. 24/14-pers.

Oznámenie
o 1 voľnom štátnozamestnaneckom mieste
v dočasnej štátnej službe
na funkciu hlavný radca - vyšší súdny úradník
Služobný úrad: Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný radca - vyšší súdny úradník
Odbor štátnej služby: 2.06 - Justícia
Opis činností: samostatná rozhodovacia činnosť v rozsahu vymedzenom právnymi predpismi
upravujúcimi konanie pred súdom /zák. č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch/
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby: podľa § 19 ods. 1 písm. a) až e) zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vek 18 rokov,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka)
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore
právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad
o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou
Na uvedené služobné miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.
Ďalšie požiadavky: práca s PC (Word, Excel), spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť
v konaní a rozhodovaní, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme, rýchlosť uvažovania
a rozhodnosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru s uvedením
telefonického kontaktu a e-mailovej adresy,
kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný štruktúrovaný životopis.

písomné čestné vyhlásenie o tom, že je uchádzač spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu,
písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, vo
vysvedčení, v diplome alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,
potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie
príslušného orgánu o splnení všetkých daňových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý
vykonával podnikateľskú činnosť, resp. prehlásenie uchádzača, že nevykonával
podnikateľskú činnosť,
písomný súhlas s tým, že Okresný súd Malacky môže spracúvať osobné údaje
uchádzača na účely prijímacieho konania až do jeho ukončenia.
Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnozamestnaneckého pomeru:
Žiadosti je potrebné zasielať výlučne v elektronickej podobe na adresu
lucia.benkoval@iustice.sk najneskôr do 21. 02. 2014 (vrátane). Písomné žiadosti spolu so
všetkými požadovanými dokladmi uchádzači doložia služobnému úradu v deň konania
pohovoru.
Predpokladaný termín pohovoru je 25. 02. 2014 so začiatkom o 09, 00 hod. v
miestnosti č. 6 (prízemie) v budove Okresného súdu Malacky.
Okresný súd Malacky pozve prihlásených uchádzačov na osobný pohovor telefonicky
alebo e-mailom.

JUDr. Ľubomír Hudák
predseda okresného súdu

