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MESTO LIPTOVSKY MIKULAS 

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš 

hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície 

špecialistu útvaru škôl a školských zariadení Mestského úradu mesta 
Liptovský Mikuláš 

II/formácie (} pracovl/om mieste, l/áplI, práce: 
koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva na úrovni mesta pod!'. zákona č . 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zabezpečovanie výkonu činností školského úradu (zákon č. 596/2003 Z. z.) 
štatisticko-ekonomické č innosti súvisiace s chodom škôl a školských zariadení. 

Kvalifikačl/é predpokImIva il/é kritéria apoŽiadavkv: 

odborná a pedagogická spôsobilosť pre učite!'a základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 112020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 
znalosť legislatívy pre oblasť školstva a samosprávy, 
znalosti z oblasti financovania školstva výhodou, 
občianska bezúhonnosť, 

osobnostné a morálne predpoklady, 
znalosť slovenského jazyka v písomnom aj ústnom prejave, 
znalosť práce s PC, Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť 

vodičský preukaz skupiny "B". 

PoŽadoval/é (Iok/adv: 

profesijný životopis, 
kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre učite!'a 
základnej školy v zmysle platnej legislatívy, 
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona Č. 1812018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termíl/ /Iástupu : 1.8.2022 

TariO,. pla/IS rokov praxe: cca 1000,- eur + osobné ohodnotenie 

V prípade, že splňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na uvedenú 
pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi do 27. júna 2022 na uvedenú e
mailovú adresu. 

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom splňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, 
prípadne telefonicky. 

Vyhlasovate!' si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nesplňajú 
požadované podmienky. 

Kontaktná osoba: 
Ing. Dana Chromeková, tel.: 04415565201, e-mail: d.chromekova@mikulas.sk 
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