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Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§ 4 ods. 1 a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov§ 5 vyhlasuje : 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Centra voľného času, Rovňanova 7, 953 
01 Zlaté Moravce 

Požadované kvalifikačné predpoklady a ostatné predpoklady: 

požadovaný stupeň vzdelania štúdijného odboru pre uvedený druh školského 
zariadenia v zmysle zákona č. 317 /2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 
vyhlášky MŠVVa Š SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov, 
najmenej 5 rokov pedagogickej alebo odbornej praxe, 
bezúhonnosť, 

zdravotná spôsobilosť, 
ovládanie štátneho jazyka, 
práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet) 
komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť. 

Doklady požadované k prihláške: 
žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
overené kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom, osvedčenie) 
potvrdenie o celkovej pedagogickej alebo odbornej praxi, 
stručný osobný a profesijný životopis, 
doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia, 
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového 
konania v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu: 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, 1. mája 2 
Školský úrad 
953 01 Zlaté Moravce 
do 16.05.2014 s označením „Výberové konanie CVČ-Neotvárat"' 

Tel.: +421 37 69 239 01 
Fax: +421 37 69 239 45 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

Bankové spojenie: 
DEXIA Vráble: 2260010001/5600 
VÚB Nitra : 33422162/0200 

IČO: 00308676 
DIČ:202 l 058787 



' 
Mesto Zlaté Moravce 

Mestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený 
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

V Zlatých Moravciach, dňa 17.04.2014 

Tel.: +421 37 69 239 O 1 
Fax: +421 37 69 239 45 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
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