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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
prerokovalo
Návrh podmienok pre výberové konanie na funkciu riaditeľa 
príspevkovej organizácie - Mestské služby a príspevkovej organizácie -
Správa zariadení sociálnych služieb

1. súhlasí
s podmienkami pre výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej 
organizácie - Mestské služby a príspevkovej organizácie - Správa 
zariadení sociálnych služieb podľa predloženého návrhu

2. odporúča
primátorovi mesta
- vyhlásiť výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej 

organizácie - Mestské služby a príspevkovej organizácie - Správa 
zariadení sociálnych služieb podľa predloženého návrhu

- ustanoviť komisiu pre výberové konanie na funkciu riaditeľa 
príspevkovej organizácie Mestské služby a príspevkovej 
organizácie Správa zariadení sociálnych služieb

Podpis predkladateľa:



MESTO NITRA
zastúpené primátorom mesta
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie : riaditeľa príspevkovej organizácie
Mestské služby

Kandidát na funkciu riaditeľa Mestské služby musí spĺňať:

Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického smeru
 predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Iné predpoklady :

 Bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony.
 Prax v riadiacej oblasti výhodou
 Znalosť problematiky zabezpečenia služieb a prác pre Mesto Nitra 
 Odborná prax v príslušnej oblasti výhodou.
 Prehľad o normách pracovného a obchodného práva 
 Skúsenosti s riadením príspevkovej  organizácie
 Dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti
 Komunikatívnosť, flexibilita
 Ovládanie práce s PC 

Uchádzači do výberového konania predložia požadované doklady:
 žiadosť do výberového konania 
 štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 aktuálny doklad o bezúhonnosti ( výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) 
 doklady preukazujúce dĺžku prípadnej riadiacej praxe
 písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového 

konania a následne do Mestského zastupiteľstva v Nitre
 návrh koncepčných zámerov rozvoja činnosti Mestských služieb Nitra v rozsahu max. 

5 strán vo formáte A4.

Upozornenie: Na základe výsledku výberového konania primátor mesta Nitry 
predloží  MsZ v Nitre návrh na vymenovanie riaditeľa.

Dátum a miesto podania žiadostí:  
Žiadosť  o účasť na výberovom konaní spolu s požadovaným dokladmi je potrebné doručiť  
(poštou alebo osobne) do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Výberové 
konanie – riaditeľ MsS (NEOTVÁRAŤ)“ najneskôr  dňa 20.4.2015 do 12.00 hod. na 
adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, kancelária prednostu, 950 06 
Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry. 
Splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na 
výberového konanie.

                  Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry



POZNÁMKY:

V zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nes. 
predpisov :

Výberové konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ, najmenej tri týždne 
pred jeho začatím.

Vyhlasovateľ zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej 
troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet 
členov výberovej komisie je nepárny.

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie 
uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému 
uchádzačovi. 

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich 
dní od jeho skončenia.

Zverejnenie : 
na úradnej tabuli  a na internete    :    23.3.2015
v ECHU : 26.3.2015   (štvrtok)

uzávierka prihlášok :    20.4.2015 (pondelok)

1. stretnutie komisie – otváranie obálok,
-posudzovanie prihlášok, stanovenie výb. komisie : 22.4.2015 (streda)

Odposlanie pozvánok uchádzačom dňa : 24.4.2015 (piatok)
Uchádzačov je potrebné pozvať na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím

Výberové konanie s uchádzačmi dňa : 6.5.2015 (streda)

----------------------------
zber materiálu  do MR : 21.5.2015
                              MR : 26.5.2015

Zber materiálu do MZ : 28.5.2015
       MZ :    11.6.2015



MESTO NITRA
zastúpené primátorom mesta
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie : riaditeľa príspevkovej organizácie
Správa zariadení sociálnych služieb  

Kvalifikačný predpoklad:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti sociálnej, resp. v oblasti 

zdravotníckej, v oblasti ekonomického alebo právneho smeru
 predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Iné predpoklady :

 Bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony.
 Prax v riadiacej oblasti výhodou
 Odborná prax v príslušnej oblasti výhodou
 Znalosť problematiky v oblasti sociálnej, resp. v oblasti zdravotníctva, v oblasti 

ekonomickej alebo v oblasti právnej
 Znalosť právny predpisov z oblasti:

- sociálnych služieb
- verejnej správy a samosprávy
- rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov

 Ovládanie práce s PC 
 Organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť

Uchádzači do výberového konania predložia požadované doklady:
 žiadosť do výberového konania 
 štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného 

dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 aktuálny doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace)
 doklady potvrdzujúce dĺžku prípadnej riadiacej praxe
 písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového 

konania a následne do Mestského zastupiteľstva v Nitre
 návrh koncepčných zámerov rozvoja činnosti Správy zariadení sociálnych služieb 

v Nitre v rozsahu max. 5 strán vo formáte A4.

Upozornenie: Na základe výsledku výberového konania primátor mesta Nitry predloží  
MsZ v Nitre návrh na vymenovanie riaditeľa.   

Dátum a miesto podania žiadostí:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovaným dokladmi je potrebné doručiť 
(poštou alebo osobne) do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Výberové 
konanie – riaditeľ SZSS (NEOTVÁRAŤ)“ najneskôr dňa 23.4.2015 do 12.00 hod. na 
adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 
Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry. 
Splnenie kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na 
výberového konanie.

     Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry



POZNÁMKY:

V zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nes. 
predpisov :

Výberové konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ, najmenej tri týždne 
pred jeho začatím.

Zriaďovateľ zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej 
troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet 
členov výberovej komisie je nepárny.

Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie 
uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému 
uchádzačovi. 

Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich 
dní od jeho skončenia.

Zverejnenie :
na úradnej tabuli  a na internete    . 30.3.2015
v ECHU : 2.4..2015  (štvrtok)

uzávierka prihlášok :    23.4.2015 (štvrtok)

1. stretnutie komisie – otváranie obálok,
-posudzovanie prihlášok, stanovenie výb. komisia : 27.4.2015 (pondelok)

Odposlanie pozvánok uchádzačom dňa : 29.4.2015 (streda)
Uchádzačov je potrebné pozvať na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím

Výberové konanie s uchádzačmi dňa : 13.5.2015 (streda)

----------------------------
zber materiálu  do MR : 21.5.2015
                              MR : 26.5.2015

Zber materiálu do MZ : 28.5.2015
       MZ : 11.6.2015




