
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLA 

VYVĚS EN Á DNA: 20 "03" 
zyesenádňa: 1 7 -04- 2015MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
PODPIS: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

hPadá vhodného kandidáta na odsadenie pracovného miesta 
vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, sportu a kultúry Městského 

úřadu města Liptovský Mikuláš 

Informácie o vracovnom mieste, náplň práce: 
komplexně riadenie a koordinovanie činností oddelenia vzdelávania, mládeže, sportu a kultúry, 
zabezpečovanie výkonu činností školského úřadu. 

Kvalifikačně předpoklady: 

odborná a pedagogická spósobilosť pre učitel'a základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., lctorou sa ustanovujú kvalifikačně požiadavky 
pre jednotlivé kategorie pedagogických a odborných zamestnancov. 

Ďalšie kritériá a yožiadavky na kandidáta: 

bezúhonnosť, 
najmenej pať rokov pedagogickej činnosti, 
prax v riadiacej íúnkcii výhodou, 
osobnostně a morálně předpoklady, 
znalosť legislativy pre oblasť školstva, 
znalosti z oblasti fínancovania školstva, 
znalosť štátneho jazyka, 
znalosť práce s PC, 
organizačně, riadiace a komunikačně schopnosti, 
vodičský preukaz skupiny „B". 

V případe, že spíňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedené 
pracovně miesto, doručte svoju žiadosť spolu s profesijným životopisom, kópiou dokladov o splnění 
kvalifikačných predpokladov, návrhom „Koncepcie riadenia školstva města Liptovský Mikuláš" 
(max. 5 stráň) a písomným súhlasom s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochraně osobných údajov a o zmene a doplnění niektorých zákonov v platnom znění do 17. apríla 
2015 v zalepenej obálke s označením „ VK - vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže , športu 
a kultúry" na uvedenú adresu. 

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spíňajúcim požadované podmienky oznámený e-
mailom, připadne telefonicky. 

Vyhlašovatel' si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespíňajú 
požadované podmienky. 

Podrobnejšie informácie: tel.: 044/5565216. e- mail : a.gaiancova@mikulas.sk. v aíKULÁŠ 
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