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MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
na obsadenie miesta:
vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu
Mestského úradu v Prešove
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického smeru
(§ 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov)
2. Iné kritériá a požiadavky:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• bezúhonnosť,
• znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy týkajúcej sa činnosti odboru, a to
najmä: zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p., zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok) v z. n. p., zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
v z. n. p. a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu
v z. n. p.,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§ 7 ods. 3 písm. b)
zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov),
• výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť,
rozhodnosť, odolnosť voči stresu, orientácia na ciele,
• ovládanie práce s PC (Microsoft Office),
• vítaná je znalosť anglického jazyka, s doložením certifikátu, ak je k dispozícii.
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3. Zoznam požadovaných dokladov:
• úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
požadovaného smeru, (v prípade vzdelania získaného v zahraničí uznaný doklad
podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.)
• potvrdenie o najmenej 5 ročnej dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
(vlastnoručne podpísané),
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (originál),
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme (vlastnoručne podpísaný),
• súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých uchádzačom
v potrebnom rozsahu pre účely tohto výberového konania v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (vlastnoručne podpísaný),
4. Platové podmienky:
Predpokladaná základná mzda v rozpätí: od 1 470.- do 1 600.- eur mesačne.
Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
1. Písomná forma (odborný test z platnej legislatívy uvedenej v bode 2 a posúdenie
predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca).
2. Pohovor.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – VEDÚCI
ODBORU ŠKOLSTVA, KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU - NEOTVÁRAŤ“ v lehote
najneskôr do 19.07.2018 (štvrtok) do 12.00 hod. na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
oddelenie podporných činností MsÚ
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Upozornenie:
V uvedenom termíne musí byť žiadosť o účasť na výberovom konaní, vrátane
požadovaných dokladov doručená Mestu Prešov, pričom na oneskorene doručené
žiadosti o účasť na výberovom konaní, resp. oneskorene doručené požadované
doklady sa neprihliada.

