MESTO DETVA
Číslo: OOR-187/2019/60-MVac
V Detve dňa 10. 01. 2019

Mesto Detva zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským,
so sídlom J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva,
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície
vedúci spoločného školského úradu v Detve
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre druhý stupeň základnej školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z o odbornej a pedagogickej spôsobilosti,
- minimálne päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- riadiace schopnosti a skúsenosti,
- bezúhonnosť,
- znalosť právnych predpisov potrebných pre výkon činnosti:









Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup
okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného
zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z. ),
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 553/2003 Z. z. ),
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
samostatnosť, profesionalita, analytické, koncepčné a strategické myslenie, samostatnosť v práci,
ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni, komunikatívnosť, presnosť a zodpovednosť.

Pracovná pozícia vyžaduje:
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
základnej školy,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti
školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
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- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných
pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe a v súlade s pedagogickoorganizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru školstva OÚ,
- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.
Požadované doklady:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
2. profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého
vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe,
3. motivačný list
3. overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
4. doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
6. písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných
dokladoch na účel výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov /tlačivo v prílohe/.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača
z výberového konania!
Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer

Základná zložka mzdy a ďalšie odmeny
Mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe:
do 1 113 € brutto. Po uplynutí 3 mesačnej skúšobnej doby + osobné ohodnotenie v závislosti od
dosahovaných pracovných výsledkov.
Možný termín nástupu:

marec 2019

Termín a spôsob predloženia žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokumentmi:
Do 04. februára 2019, tak aby bola zaevidovaná najneskôr k tomuto dátumu na podateľni Mestského úradu
v Detve v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie – vedúci spoločného školského
úradu“.
Spôsob predloženia:
- osobne do podateľne MsÚ Detva počas stránkových dní,
- poštou na adresu Mestský úrad Detva, J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva.
Kontaktná osoba:
Ing. Eva Budáčová, tel. 045/3700410; 0905 384 276
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom
termíne všetky požadované doklady, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem
kalendárnych dní pred jeho konaním.
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Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nevybrať žiadneho z uchádzačov, ak žiadny uchádzač nesplní
podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo žiadny uchádzač
nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť nové výberové konanie.

Ing. Ján Šufliarský v. r.
primátor mesta

Príloha:

„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“
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