OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II
Drieňová 5, 827 02 Bratislava, IČO 039 489
tel.: 02/48701111, fax: 02/43410446,e-mail: podatelnaOSBA2@justice.sk
________________________________________________________________________
Číslo: Spr 227/2013
Bratislava, dňa 08.07. 2013

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBERU
Predsedníčka Okresného súdu Bratislava II v zmysle zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe
a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 430/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom
vyhlasuje

výber

na obsadenie 1 (jedného) voľného štátnozamestnaneckého miesta pre služobný úrad Okresný súd
Bratislava II, Drieňová č. 5, 827 02 Bratislava




odbor štátnej služby:
druh štátnej služby:
obsadzovaná funkcia:

2.06 justícia
stála štátna služba
hlavný referent – asistent(ka) senátu

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby:
- dosiahnutie veku 18 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-

bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Na obsadzované služobné miesto nie je potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami podľa Zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.
Ďalšie požadované schopnosti: zodpovednosť, znalosť práce s PC, ovládanie strojopisu, gramatiky
a pravopisu, samostatnosť a komunikatívnosť.
Opis činnosti obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta: vybavovanie odbornej agendy na
úseku výkonu súdnictva tvoriacej podklad pre rozhodovaciu činnosť súdu v zmysle Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu
- kópia vysvedčenia , diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
- písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
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-

v doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom životopise
písomný súhlas o tom, že súd môže spracovávať osobné údaje uchádzača na účely

výberu a do ukončenia výberu
potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností
a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých daňových povinností ,ak
ide o uchádzača , ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť
-

profesijný štruktúrovaný životopis ( prosíme aj s uvedením tel. kontaktu )
fotokópia občianskeho preukazu

Obsah výberu: Výber sa uskutoční overením administratívno-technických schopností ako aj odbornej
spôsobilosti uchádzača v písomnom prejave z gramatiky slovenského jazyka a následným ústnym
pohovorom tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvujú prvú časť výberu. Výberová komisia zhodnotí
výsledky výberu a určí poradie uchádzačov.
Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradení do výberu spolu s požadovanými dokladmi je do
24. 07. 2013 a miesto jej podania je Okresný súd Bratislava II, Drieňová č.5,827 02 Bratislava,
elektronická adresa: podatelnaOSBA2@justice.sk .
Termín výberu bude uchádzačom písomne oznámený.

JUDr. Nora Vladová
predsedníčka okresného súdu

