
Oznámenie o vyhlásení výberového konania 

Mesto Spišské Vlachy, zastúpené primátorom mesta Ľubomírom Fifikom, v zmysle § 4 zákona  NR SR       č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a      

§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme 

vyhlasuje 

výberové konanie na miesto 

riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času v Spišských Vlachoch. 

Predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca: 

1.kvalifikačné predpoklady : 

a.) splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

b.) vykonanie prvej atestácie, 

c.) splnenie podmienky dĺžky výkonu pedagogickej činnosti (min. päť rokov pedagogickej činnosti). 

 

 

2. Iné požiadavky: 

a.) znalosť príslušných legislatívnych predpisov, 

b.) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

c.) občianska bezúhonnosť, 

d.) komunikatívnosť, manažérske a organizačné schopnosti, 

e.) osobnostné a morálne predpoklady, 

f.) ovládanie štátneho jazyka, 

g.) práca s počítačom (Word, Excel, e-mailová komunikácia, internet). 

 

 

Uchádzači k písomnej žiadosti doložia: 

a.)overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

b.) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, 

c.) štruktúrovaný životopis, 

d.) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesnej a duševnej spôsobilosti, 

e.) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace v čase podania žiadosti (možné doručiť v deň uskutočnenia 

výberového konania), 

f.) písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona NR SR č. 

428/2002 Z. z. a zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

g.) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia – Centra voľného času v Spišských 

Vlachoch do roku 2018. 

 

 

 V prípade že uchádzač nespĺňa predpoklady stanovené v tomto oznámení o vyhlásení 

výberového konania, nebude prizvaný do výberového konania. 

 Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením hesla:  

„ VK – riaditeľ CVČ “, osobne do podateľne MsÚ v Spišských Vlachoch, alebo poštou na adresu: 

Mesto Spišské Vlachy, SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy v termíne do 07. 02. 2014 do 15.30 hod. 

žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a z výberového konania budú vylúčené. 

 Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej 

sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  

 V prípade, že výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na 

obsadzované miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiadna uchádzač nevyhovel ustanoveným 

podmienkam, bude vyhlásené nové výberové konanie.      
  


