MESTO TURZOVKA
Stred 178,02354
zastúpené JUDr. Ľubomírom
ako zriaďovateľ Centra voľného

TURZOVKA,

Golisom, primátorom

mesta

času Turzovka, rozp. org.

r

Stred 179,

023 54 Turzovka
VYHLASUJE
v súlade so zákonmi NR SR Č. 596/2003
neskorších predpisova

552/2003

l. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení

Z. z. o výkone prác vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA RIADITEĽA
CENTRA VOĽNÉHO ČASU, rozp. org.
A/ Zamestnávatel':

Centrum voľného času Turzovka, Stred 179,02354

B/Funkcia obsadzovaná výberovým
C/ - O/Predpoklady

Turzovka,

rozp.org.,

konaním: riaditel,/ka

výkonu práce vo verejnom

záujme, kvalifikačné

predpoklady

a iné požiadavky

uchádzačov:
1.

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (čestné prehlásenie)

2.

bezúhonnosť ( výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),

3.

zdravotná spôsobilosť

4.

splnenie kvalifikačných

predpokladov

a osobitných kvalifikačných

predpokladov,

zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,

v súlade so

odborná

a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
požiadavky pre jednotlivé

a osobitné kvalifikačné

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

4.1 odbor vzdelania pre uvedený druh a typ školy
4.2 minimálne
5.

päť rokov pedagogickej praxe

znalosť legislatívy vzťahujúcej sa na prácu riaditeľa,
kompetencie

na výchovno-vzdelávací

proces,

školských zariadení, a to najmä nasledovných právnych predpisov:

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
zákon Č. 597/2003
zariadení
zákon Č. 552/2003
zákon Č. 553/2003
verejnom záujme

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pri výkone práce vo

zákon Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o znení a doplnení niektorých zákonov
zákon Č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
zákon SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zákon Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
6. riadiace, komunikačné
práce s PC a internetom,

a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne, znalosť
komunikačné

zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca

El

Zoznam požadovaných dokladov pre zaradenie do výberového konania a ktorými sa

uchádzači preukazujú:

a)

písomná prihláška uchádzača s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné prehlásenie
o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe
b) čestnéprehlásenie o tom, že uchádzač predchádzajúce pôsobenie na takomto alebo obdobnom
funkčnom mieste neukončil z dôvodov podľa § 3, ods. 7 a 8 zák. NR SR č.596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
alebo čestné prehlásenie o tom, že na takomto alebo obdobnom funkčnom mieste nepracoval
c) doklad o bezúhonnosti v zmysle § 3 ods .. 1 písm. b) a ods. 3 a 4 zák. NR SR č.552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme ( výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
d) overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov v zmysle § 3, ods. l písm.
c) zák. NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č.3l7/2009 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene doplnení niektorých
zákonov, resp. v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR Č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
e) doklad o absolvovaní minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona NR
SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v celom
rozsahu v zmysle § 3, ods. l písm. d) zák. NR SR Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujem
g) písomný návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času Turzovka, rozpočtová org. v rozsahu
maximálne 5 štandardizovaných strán formátu A4

..
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Termín a miesto podania prihlášok do výberového konania

Prihlášky spolu s dokladmi

o splnení podmienok

účasti uchádzačov je potrebné

doručiť v písomnej

forme v obálke s označením VÝBEROVÉKONANIE CVČ- NEOTVÁRAŤ!, osobne alebo poštou, na adresu:

Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 TURZOVKA
v termíne najneskôr do 15.11.2017 do 14.00 hod.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,

bude termín a miesto výberového

konania oznámený písomne

najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

MESTO TURZOVKA

02354
15

Turzovka,1f:.1Y:.2017

