
Riaditeľ odštepného závodu (OZLT) 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

Informácie o pracovnom mieste  

Miesto práce: Slovenská republika 
Ponúkaný plat (brutto): plat bude spresnený pri osobnom pohovore 
Termín nástupu: ihneď po ukončení výberového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Náplň práce, právomoci a 
zodpovednosti 

Riaditeľ OZLT - zodpovedá za realizáciu strojárskej výroby investičného 
charakteru - nadstavby a špeciálne lesné stroje, bežné a generálne opravy, 
záručný a pozáručný servis. Zabezpečuje dodávky prác pre OZ - ťažba dreva 
špeciálnymi technológiami, približovanie a doprava dreva. Zabezpečuje letnú 
a zimnú údržbu lesnej dopravnej siete a stavebné práce investičného 
charakteru. 
 
 

Požiadavky na zamestnanca 

Minimálne požadované 
vzdelanie 

vysokoškolské II. stupňa 
 
 
Zameranie, odbor: 
lesnícke, ekonomické, právne, technické 

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

Vodičský preukaz sk. B 

Požadovaná prax 
 
 

 
 

Počet rokov praxe:  
5   
 

Osobnostné predpoklady a 
zručnosti 

organizačné schopnosti 
analytické myslenie 
schopnosť pracovať v kolektíve 
osobná bezúhonnosť  
komunikatívnosť  
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 
prax v riadiacich činnostiach (manažérske) 
 
 

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: 30.11.2016 
 
 
Pracovná ponuka je daná pre obsadenie pozície riaditeľ OZ lesnej techniky 
Banská Bystrica. 

  
 
 
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 (s uvedením názvu OZ, u ktorého sa o pozíciu riaditeľa 
uchádzate) spolu so životopisom (uviesť aj opis činností v manažérskej 
funkcii), fotokópiou diplomu, výpisom z registra trestov a návrhom koncepcie 
riadenia OZ, zameranej predovšetkým na oblasť zvýšenia efektívnosti činností 
OZLT, (v rozsahu max. 3 strany) v obálke s označením "Výberové konanie - 
riaditeľ OZ" na adresu sídla spoločnosti. Uzávierka: prihlášku doručte 
najneskôr do 25.11.2016. 
 
Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný pohovor 
len tých uchádzačov, ktorých profil uchádzača bude spĺňať naše požiadavky. 
Doručené písomné materiály uchádzačov, ktorí nebudú pozvaní na osobný 
pohovor, budú zlikvidované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 

Adresa spoločnosti LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo 
Námestie SNP č. 8  
975 66 Banská Bystrica 
http://www.lesy.sk 

Kontakt Kontaktná osoba:  
Ing. Martina Velká 
Tel.: +421 48 4344 295 
Fax: +421 48 4344 191 

 

http://www.lesy.sk/
tel:+421%2048%204344%20295

