MESTO DETVA
Číslo: OOR-17712/2019/821 MVac
V Detve dňa 08. 04. 2019

Mesto Detva zastúpené primátorom Ing. Jánom Šufliarským,
so sídlom J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva,
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3
zákona NR SR č 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie pracovnej pozície

riaditeľ Základnej školy, Kukučínova 480/6, Detva
Predpokladaný nástup: 01.07.2019
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
- odborné a kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti požadované pre učiteľa
základnej školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vykonanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady),
- ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- zodpovednosť, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- znalosť legislatívnych právnych predpisov potrebných pre výkon činnosti v oblasti školstva, ktorá súvisí
s predmetom činnosti základnej školy s právnou subjektivitou,
- ukončené funkčné vzdelávanie je vítané,
- ovládanie práce s počítačom na pokročilej úrovni
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom
dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe
3. Motivačný list
4. Overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o splnení kvalifikačných
predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek
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5.
6.
7.
8.

Overená kópia dokladu o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady)
Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
Návrh koncepcie rozvoja základnej školy
Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa základnej školy
nie staršie ako 1 mesiac
9. 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!
Termín a miesto podania žiadosti:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo
osobne do 06. mája 2019 tak, aby bola zaevidovaná najneskôr k tomuto dátumu v zalepenej obálke
s označením „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie – riaditeľ ZŠ, Kukučínova 480/6, Detva“ 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.

Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia
požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle §3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne zamestnávateľovi údaje potrebné
na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
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
primátor mesta
Príloha:

„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“
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