
 

      

  

Výberové konanie na pozíciu  
 

 

Riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov     

 

Miesto výkonu práce 
Bratislava 

 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

 

Termín nástupu 
podľa dohody 

 

Mzdové podmienky (brutto) 
Tarifný plat: od 972 € do 1167 € (podľa rokov praxe) a osobný príplatok: od 466,80 € do 1167 € v zmysle 

zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v 

znení neskorších predpisov  

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

a) Riadiaca, rozhodovacia a kontrolná činnosť na úrovni posudzovania a schvaľovania úverov 

poskytovaných zo ŠFRB 

b) Odborné usmerňovanie činnosti Odboru posudzovania a schvaľovania úverov ŠFRB  

c) Koncepčná a normotvorná činnosť najmä v oblasti systémového prístupu k posudzovaniu 

a priznávaniu podpory zo ŠFRB v súlade s platnou legislatívou  

d) Spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri príprave legislatívy týkajúcej sa činnosti 

ŠFRB 

e) Príprava podkladov a štatistických údajov pre potreby riadiaceho ministerstva 

f) Poradenstvo a odborné usmerňovanie zamestnancov okresných a mestských úradov 

vykonávajúcich agendu ŠFRB  

g) Spolupráca s inými odbormi ŠFRB za účelom zabezpečenia riadneho chodu ŠFRB 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Zázemie stabilnej organizácie 

37,5 hod týždenný pracovný čas 

Pružný pracovný čas 

5 dní dovolenky naviac 

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 

Motivujúce osobné ohodnotenie  

 

Informácie o výberovom konaní 

Záujemcov o predmetnú pracovnú pozíciu prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu na mailovú 

adresu katarina.adamcova@sfrb.sk alebo poštou na adresu ŠFRB s uvedením poznámky „Výberové 

konane: riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov – do rúk Kataríny Adamcovej“ najneskôr do 

26.02.2020. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 

 



 

      

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 

 

Vzdelanie v odbore 

Technické/Ekonomické  

Vzhľadom na náplň práce je vhodné mať skúsenosti z oblasti štátnej a verejnej správy, 

z oblasti projektovania a realizácie stavieb a úverovania stavebných projektov 

 

Jazykové znalosti 

Angličtina – pokročilý 

 

Ostatné znalosti 

Výborná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti ŠFRB, najmä zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a príslušnej vyhlášky, zákona č. 443/2010 Z. z. 

o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a príslušnej vyhlášky, stavebný zákon, zákona č. 

182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

Používateľská úroveň práce s MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

 

Počet rokov praxe 

5 v oblasti stavebníctva a nájomného bývania 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Analytické, koncepčné a strategické myslenie 

Riadiace schopnosti, schopnosť rozhodovať 

Zodpovednosť, lojalita 

Korektné správanie a vystupovanie 

Bezúhonnosť 

 

Kontaktná osoba 

Mgr. Katarína Adamcová 

Katarina.adamcova@sfrb.sk 
 

 
   
 


