
 
Mesto Handlová 

so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
informuje 

o voľnom pracovnom mieste 

odborný zamestnanec Spoločného školského úradu, Námestie baníkov 7, Handlová 
 

Pracovné miesto sa bude obsadzovať : výberovým  pohovorom 
 

Kvalifikačné predpoklady (§ 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov): 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania podľa Vyhlášky Ministerstva 
školstva 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, 

• požiadavka minimálne piatich rokov pedagogickej činnosti. 

 
 Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie: 

• občianska bezúhonnosť,  

• ovládanie štátneho jazyka, 

• znalosť legislatívy platnej pre školy a školské  zariadenia a súvisiace právne predpisy, 

• dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet), 

• komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie, 

• samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, asertívne správanie, 

• skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva výhodou.  
 

Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer 
 
Predpokladaný termín nástupu: 20.08.2020 
Platové podmienky sú podľa 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. 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o zaradenie do výberového pohovoru, 

• motivačný list, 

• doklady o dosiahnutom stupni vzdelania,   

• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v motivačnom liste, v 
diplome a v životopise. 

 
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi (úradne overené 
fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad,  Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej  heslom 
„Výberový pohovor – Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu Handlová – neotvárať“ 
v termíne do 23. 07. 2020. 
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov.  
Predpokladaný termín výberového pohovoru je štvrtok 06.08.2020. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú  na výberový pohovor pozvaní telefonicky dňa 
27.07.2020. 
 
V Handlovej, dňa 25.06.2020  
                                                                                                            Mgr. Silvia Grúberová  
                                                                          primátorka mesta 


