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Bratislava 14. novembra 2011
Č. p. VHÚ-750/2011
Vyhlásenie výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca
Čl. 1
Riaditeľ Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave v súlade
so znením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujem
v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho
zamestnanca: vedúci múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického
múzea Piešťany Vojenského historického ústavu Bratislava (zamestnanec
pri výkone práce vo verejnom záujme, platová trieda 11, miesto výkonu práce:
Svidník).
Pokyny na vykonanie výberového konania
1) Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, osobitné kvalifikačné
predpoklady podľa osobitného predpisu, iné kritéria a požiadavky :
a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na históriu, dejepis alebo
muzeológiu (neodpustiteľný kvalifikačný predpoklad),
b) najmenej 5 rokov odbornej praxe v odbore história, dejepis alebo
muzeológia,
c) orientačná dĺžka riadiacej praxe 2 roky,
d) organizačné schopnosti,
e) občianska bezúhonnosť.
2) Význam kvalifikačných predpokladov na vykonávanie funkcie, osobitných
kvalifikačných predpokladov podľa osobitného predpisu, iných kritérií
a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní komisie o víťazovi
výberového konania je stanovené ich poradím [čl. 1 ods. 1 písm. a) až e)].
3) Predpokladaný termín uzavretia pracovného pomeru: 1. februára 2012.
Čl. 2
1) Termín podania písomnej žiadosti o zaradení do výberového kania spolu
s požadovanými písomnými dokladmi (rozhodujúci je dátum na odtlačku
poštovej pečiatky, resp. dátum prijatia písomnej žiadosti na sekretariáte
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2) K prihláške uchádzači pripoja:
a) stručný profesijný životopis,
b) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
c) osobný dotazník,
d) posledné pracovné hodnotenie,
e) vlastnú predstavu o činnosti a riadení múzejného oddelenia Svidník
Vojenského historického múzea Piešťany Vojenského historického ústavu
Bratislava,
f) písomný súhlas uchádzača o tom, že Vojenský historický ústav Bratislava
môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do
ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho
osobné údaje zlikvidované v zmysle platných predpisov.
3) Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v čl. 1 ods. 1 písm. a) až e)
a predložil v stanovenom termíne požadované doklady (písomnosti)
uvedené v čl. 2 ods. 2 písm. a) až f) výberová komisia pozve na výberové
konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberové konanie sa
uskutoční dňa 13. decembra 2011 o 9,00 hod. v priestoroch Vojenského
historického múzea vo Svidníku, Bardejovská ulica č. 14, PSČ 089 01
Svidník.
4) Výberová komisia písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového
konania do desiatich dní od jeho skončenia.
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