
 MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA 

 MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

 Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

 

V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

mesto Dunajská Streda  

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  

 

r i a d i t e ľ a 

 

Centra sociálnej starostlivosti, Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda 

 

 

 

Požiadavky na uchádzačov: 

• vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa, 

• znalosť príslušnej odbornej legislatívy (najmä zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                               

č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a iné), 

• znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy s dôrazom na 

riadenie rozpočtových organizácií zriadených mestom a to najmä zákona NR SR                        

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• znalosť legislatívy v oblasti pracovného práva s dôrazom na zákon NR SR č. 311/2001 

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z.                     

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR                           

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, 

• iné predpisy ako zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 

• znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom, 

• znalosť ďalšieho cudzieho jazyka vítaná, 

• odborná prax v sociálnej oblasti vítaná, 

• prax v riadiacej funkcii vítaná, 

• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, 

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, organizačné a 

komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť 

pracovať v záťažových situáciách, časová flexibilita a orientácia na ciele, 

• skúsenosti z oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z rôznych fondov a 

dotačných schém sú výhodou. 
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Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania,  

• motivačný list,  

• podpísaný profesijný životopis s uvedením telefonického a mailového kontaktu, 

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní 

získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so 

zákonom NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácii a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre 

výkon  povolania, 

• predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace, 

• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

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

• Koncepcia rozvoja kvalitných komunitne orientovaných sociálnych služieb v zariadení 

v súlade s potrebami obyvateľov mesta s prihliadnutím na individuálne potreby 

klientov, rozvoj spolupráce a komunitných partnerstiev a hospodárne a účelné 

vynakladanie verejných zdrojov na obdobie min. 5 rokov – v rozsahu minimálne 5, 

maximálne 10 strán formátu A4, 

• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 

• predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona              

NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Termín podávania žiadosti o účasť na výberovom konaní: do 30.08.2019    

 

Žiadosť môže byť doručená: 

• osobne - do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, s označením 

uzavretej obálky „Výberové konanie – riaditeľ CSS DS“ do 12,00 hod. Pri podávaní 

žiadosti je rozhodujúcim dátum prijatia žiadosti v podateľni, 

• poštou – na adresu Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 

Streda; rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum 

termínu podávania žiadosti. Na uzavretej obálke uveďte: „Výberové konanie – riaditeľ 

CSS DS“. 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo 

dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. Prihlášky uchádzačov, 

doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. 

 

Rámcová náplň práce 

Výkon štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie Centra sociálnej starostlivosti 

v Dunajskej Strede a s tým súvisiace činnosti. 

 

Predpokladaný termín začatia pracovného pomeru: 01.10.2019 

 

Doba trvania pracovného pomeru: určitá, najneskôr do 30.09.2024 

 

Platové podmienky: 

určené podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov                         

pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na nariadenie 
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vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. 

Funkčný plat bude stanovený v zmysle § 4 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.  

 

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené 

písomne. 

 

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí: 

1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon  pracovnej činnosti 

vedúceho zamestnanca). 

2. Pohovor (podmienkou účasti na pohovore je aspoň 60 % úspešnosť  uchádzača v 

odbornom teste). 

 

Výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa Centra 

sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská 

Streda na návrh primátora mesta Dunajská Streda v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

V Dunajskej Strede dňa 25. júla 2019 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 

  

 

 

 


