MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 4, Vrútky
Mesto Vrútky na základe ustanovenia § 4 zákona 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 ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO,
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1. júla 2022
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
v znení neskorších predpisov.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh
a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z.),
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.),
• práca s počítačom (internet, word, excel),
• bezúhonnosť (§15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
• zdravotná spôsobilosť (§16 zákona č. 138/2019 Z.z.),
• ovládanie štátneho jazyka (§17 zákona č. 138/2019 Z.z.),
• znalosť legislatívy,
• riadiace a organizačné schopnosti.
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené doklady o vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
• súhlas so spracovaním 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.
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MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 4, Vrútky

Uzávierka prihlášok: 30.5.2022
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Vrútky.
Prihlášky s označením „Výberové konanie CVČ DOMINO“ posielajte na adresu:
Mesto Vrútky
odbor služieb
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky
O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní
najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
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