Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času, Mallého 2, Skalica
Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica v zmysle § 4 ods. 1 zákona 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 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ Centra
voľného času, Mallého 2, Skalica.
Miesto výkonu práce:
Centrum voľného času, Mallého 2, 909 01 Skalica
Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
 Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
 Vykonanie 1. atestácie podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
 Bezúhonnosť.
 Zdravotná spôsobilosť.
 Pedagogická činnosť minimálne 5 rokov.
 Ovládanie štátneho jazyka.
 Komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné schopnosti.
 Organizačné a riadiace schopnosti .
 Znalosť školskej legislatívy.
 Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
 Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní.
 Profesijný životopis v štruktúrovanej forme.
 Úradne osvedčená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania.
 Úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
 Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti.
 Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
riaditeľa CVČ.
 Návrh koncepcie rozvoja CVČ v rozsahu najviac 2 štandardizovaných strán.
 Súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer
Platové podmienky:
Funkčný plat bude stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z z.n.p. a to s poukazom na zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v z.n.p. najmenej však platovej tarify 8 a príslušnej započítanej
praxe a ostatných zákonných príplatkov.
Predpokladaný nástup k 1.7.2019
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ Mallého 2, Skalica - NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 29.apríl 2019 na adresu: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica.
Termín, miesto a čas výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil
podmienky výberového konania, písomne.
V Skalici, dňa 04.04.2019

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta Skalica

