
MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Mesto Spišská Nová Ves, so sídlom Radničné námestie Č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zriaďovateľ
príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa telovýchovných zariadení, so sídlom Za Hornádom
15,05201 Spišská Nová Ves

vyhlasuje

podl'a § 5 zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a Správy telovýchovných zariadení, so sídlom
Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves· príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves.

Kvalifikačné predpoklady: •
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné kritériá a požiadavky:
• riadiaca prax minimálne 2 roky,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť - splňanie predpokladov výkonu práce vo

verejnom záujme podl'a zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov,

• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
• samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti,
• znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka,
• znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet).

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu),
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list, ktorého súčasťou bude návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja príspevkovej

organizácie Správy telovýchovných zariadení,
• úradne osvedčený doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
• doklady preukazujúce 2 roky riadiacej praxe,
• čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podl'a zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
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.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (poštou
alebo osobne) v zalepenej obálke v termíne do 02.04.2019 do 14:30 hod. na adresu Mestský úrad Spišská Nová
Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Na obálku je potrebné uviesť "Výberové konanie -
riaditel' Správy telovýchovných zariadení - NEOTVÁRAŤ".



Uchádzači, ktorí nesplnia všetky uvedené kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky, alebo ktorých obálky
nebudú obsahovať požadované doklady, prípadne budú doručené po stanovenom termíne (rozhodujúci je dátum
pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti), nebudú zaradení do výberového konania.

Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Dátum, miesto a hodina uskutočnenia výberového konania
budú uchádzačom oznámené najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Upozornenie pre uchádzačov:
Miesto riaditel'a príspevkovej organizácie - Správa telovýchovných zariadení, so sídlom Za Hornádom 15, 052 01
Spišská Nová Ves sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber
najvhodnejšieho uchádzača pre dané miesto. Riaditel'a príspevkovej organizácie menuje Mestské zastupitelď 'o
v Spišskej Novej Vsi na základe návrhu primátora mesta Spišská Nová Ves (§ 11 ods. 4 písm. l) zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Ing. Pavol ~čaril<
primátor tresta


