MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
__________________________________________________________

vyhlasuje

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
výberové konanie
na obsadenie jedného miesta pre výkon práce vo verejnom záujme
na miesto vedúceho zamestnanca: vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia
na dobu neurčitú so šesťmesačnou skúšobnou dobou
I.

Základné informácie pre záujemcov:

Názov pracovného miesta: vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia
Miesto výkonu práce: mesto Topoľčany
II.
•
•
•
•
•
•
•

III.
•
•
•

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania
minimálne 3 roky praxe v oblasti ekonomiky,
bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti,
ovládanie práce s PC - Microsoft Office, alebo obdobným kancelárskym balíkom,
osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, znalosť právnych noriem
v predmetných oblastiach výhodou,
znalosť legislatívy v oblasti: - verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta,
a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritéria a požiadavky o predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
schopnosť pracovať v tíme,
samostatnosť,
organizačné zručnosti,

•
•
•
•
•
•

IV.

uvažovanie v súvislostiach,
schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
precíznosť, dôslednosť,
komunikatívnosť, asertivita,
schopnosť zvládať záťažové situácie,
diskrétnosť

Zoznam požadovaných dokladov
•

písomná prihláška o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú z dôvodu
overenia bezúhonnosti nasledovné osobné údaje:
meno a priezvisko
rodné priezvisko
rodné číslo
číslo platného občianskeho preukazu
dátum narodenia
miesto narodenia
okres narodenia
trvalé bydlisko
štátne občianstvo
štát narodenia

•
•
•

V.

profesijný štruktúrovaný životopis,
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania

Výberovým konaním sa overujú odborné znalosti uchádzača, všeobecný prehľad, tvorivé
myslenie, verbálny prejav, rýchlosť uvažovania a osobnostné predpoklady. Výberové konanie
pozostáva z písomnej časti a ústnej časti: a) Písomná časť – písomný test, ktorým sa overujú
odborné znalosti uchádzača, (prehľad platnej legislatívy ekonomiky a prevádzky zameranej na
činnosť príspevkovej organizácie zriadenej obcou v oblasti kultúry), predpokladom postúpenia
uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí.
b) Ústna časť – pozostáva z prezentácie osoby
uchádzača a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.
Po vyhodnotení písomného testu bude výberové konanie pokračovať ústnou časťou,
v rovnaký deň s úspešnými uchádzačmi písomnej časti výberového konania.

VI.

Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších
predkladaných dokladov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať najneskôr do 7.2. 2020 do 12,00 hod. na adresu Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany, alebo doručiť do podateľne Mestského kultúrneho
strediska Topoľčany.
Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie vedúci ekonomicko-prevádzkového
oddelenia - neotvárať“.
VII.

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Uchádzača, ktorý splnil požiadavky podľa bodu II., III. a predložil údaje a doklady podľa čl. IV.,
výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím
s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

VIII. Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Platové náležitosti: V zmysle zákona NR SR 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.
Predpokladaný nástup: 1. apríl 2020.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po stanovenom termíne
nebudú do výberového konania zaradené.

Ďalšie informácie: 0903 439 177

V Topoľčanoch, 24. 1. 2020

PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka

