
 

Ekonomicko-obchodný riaditeľ 
 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik   

 

Informácie o pracovnom mieste  

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica, Námestie SNP č. 8 
Ponúkaný plat (brutto): Základná mzda od 2800 € je minimálna možná ponuka vzťahujúca sa na 

uvedenú pracovnú pozíciu pre kandidáta s uvedenou odbornou praxou.  
+ ročné prémie po splnení zadaných ukazovateľov 

Termín nástupu: 1.11.2020 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 
Náplň práce, právomoci 
a zodpovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamestnanecké 
výhody, benefity 
 
 
 
 

 
- zabezpečuje, koordinuje a metodicky riadi ekonomicko-obchodný úsek, 
- v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovanie koncepcie  vývoja 

podniku na úseku ekonomicko-obchodnom,    
- vo vzťahu k odštepným závodom prostredníctvom organizačných útvarov 

úseku vykonáva najmä metodickú, riadiacu a koordinačnú činnosť,    
- navonok jedná a spolupracuje so zakladateľom, bankovými inštitúciami, 

príslušnými daňovými orgánmi,  
- zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti plánovania a 

controllingu, financovania, daní, cien, odvodov, účtovníctva,   
- koordinuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v rámci podniku s cieľom  

splniť úlohy dané legislatívou a tiež s cieľom vytvoriť optimálne podmienky 
pre existenciu a rozvoj podniku,    

- zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje obchodnú činnosť podniku, 
- zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti  informačnej 

sústavy a využitia výpočtovej techniky štátneho podniku,      
- prostredníctvom metodického riadenia, aplikácie zmluvných vzťahov a 

kontroly zabezpečuje jednotný systém telekomunikačných služieb, tak cez 
operátorov pevných liniek, ako aj mobilných operátorov, 

- podieľa sa na odbornej príprave podriadených zamestnancov, vrátane  
zamestnancov podriadených organizačných zložiek,   

- za svoju činnosť a činnosť ním riadených útvarov zodpovedá generálnemu 
riaditeľovi.  

 
 
Rovnošata, služobný mobil, notebook, služobný automobil,  príspevky na 
rekreácie, šport, kultúru, dopravu do zamestnania, príspevok do III. piliera, 
odmeny pri pracovnom a životnom jubileu, podľa výsledkov podniku 13. a 14. 
mzda, a mnoho iných. 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované 
vzdelanie 

vysokoškolské II. stupňa 
 
Zameranie, odbor: 
lesnícke, ekonomické alebo obchodné 

 
Znalosti 

 
Počítačové znalosti - používateľ: 
Microsoft Excel - pokročilý 
Microsoft Outlook - pokročilý 
Microsoft Word - pokročilý 
Microsoft PowerPoint - pokročilý 

 
 
Vodičský preukaz 

 
 
sk. B 

  



 
 
Požadovaná prax 
 
Prax na riadiacej pozícii 
 

 
 
5 rokov  v ekonomickej oblasti alebo obchode    
 
1 rok  
 

Osobnostné predpoklady a 
zručnosti 

organizačné, manažérske a rozhodovacie schopnosti 
analytické myslenie 
schopnosť pracovať v kolektíve, schopnosť viesť tím 
znalosti v oblasti obchodu s drevom  
osobná bezúhonnosť  
komunikatívnosť  
odolnosť voči stresu 
od dátumu nástupu do funkcie vylučujeme konflikt záujmov v zmysle Zákona 
č. 111/1990 Z. z. o š. p., § 19 ods. 15, 16  
znalosť neslovanského jazyka výhodou 
 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika 
spoločnosti 

LESY Slovenskej republiky sú štátnym podnikom so sídlom v Banskej Bystrici, 
ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo 
vlastníctve Slovenskej republiky.  
Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ 
pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, ekonomiky a optimálne 
zhodnotí lesný majetok štátu. 

Hlavná oblasť pôsobenia 
spoločnosti 

Lesníctvo 

Počet zamestnancov viac ako 1000 zamestnancov 

Informácie o výberovom 
konaní 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.10.2020 
 
Výberové konanie sa uskutoční jedným kolom s možnosťou psychologického 
posúdenia uchádzačov. 
V prípade, že Vás uvedená pozícia zaujala, práca v oblasti lesníckej prevádzky 
by bola pre Vás profesionálnou výzvou a spĺňate stanovené kritériá, zašlite 
prosím svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so 
životopisom, fotokópiou diplomu, čestným vyhlásením o bezúhonnosti,  
a súhlasom so spracúvaním OÚ, v obálke s označením "Výberové konanie – 
ekonomicko-obchodný riaditeľ “ na adresu sídla spoločnosti. Uzávierka: 

prihlášku doručte najneskôr do 22.10.2020.  

 
Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor 
len tých uchádzačov, ktorých profil uchádzača bude spĺňať uvedené 
požiadavky. Doručené písomné materiály uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní 
na osobný pohovor, budú zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov. 

Adresa spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
Generálne riaditeľstvo 
Námestie SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica 
http://www.lesy.sk 

Kontakt Kontaktná osoba:  
Ing. Martina Velká  
e-mail: martina.velka@lesy.sk 

Tel.: +421 48 4344 295          
       +421 918 444 025 

 


