M E S TO

BYTČA

Podľa § 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 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

Centrum voľného času, Ulica mieru 1357, Bytča
s predpokladaným nástupom od 1.januára 2023

Kvalifikačné predpoklady:
- pedagogická a odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Ďalšie požiadavky:
-

bezúhonnosť,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť súvisiacej legislatívy,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom,
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
získanie profesijných kompetencií (tzv. funkčné vzdelávanie) absolvovaním základného
programu pred začiatkom výkonu činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 v znení
neskorších predpisov,

Zoznam požadovaných dokladov:
-

písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
štruktúrovaný profesijný životopis,
doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný
pedagogický zamestnanec,
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
v prípade absolvovania základného programu funkčného vzdelávania pred začiatkom
výkonu činnosti – overené kópie dokladov,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

-

-

doklad o zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v
zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti
a požadovaných dokladoch

Doplňujúce informácie
Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého
vzdelania a odpracovaných rokov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť do výberového konania doručte do 30. novembra 2022 do 14,00 hod. na adresu:
Mesto Bytča – Mestský úrad Bytča
Námestie SR 1
014 38 Bytča
Žiadosť je možné doručiť i osobne do podateľne Mestského úradu v Bytči, č.dv. 4
v stanovenom termíne.
Zalepenú obálku s uvedením odosielateľa označte:
„VK – riaditeľ centra voľného času – NEOTVÁRAŤ“
Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového
konania.
Termín a miesto konania výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky,
písomne oznámené.
Ďalšie informácie: Mestský úrad Bytča, Námestie SR 1, 014 38 Bytča, č.t. 041-5073922

V Bytči dňa 8.novembra 2022

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

