Článok 1: Vyhlásenie výberového konania - zverejnenie
Riaditeľ Vojenského historického ústavu so sídlom v Bratislave (ďalej len „VHÚ“)
v súlade so znením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov v y h l a s u j e dňom 24. novembra 2008 výberové konanie
na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca: vedúci odborný referent - špecialista, vedúci
múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej len VHM)
Vojenského historického ústavu Bratislava (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom
záujme, platová trieda 11, miesto výkonu práce : Svidník).
Pokyny

na

I.
vykonanie výberového konania

1.1 Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie, osobitné kvalifikačné predpoklady
podľa osobitného predpisu, iné kritériá a požiadavky:
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - odbor výchova a vzdelávanie, resp. humanitné
vedy a umenie s orientačnou dĺžkou praxe viac ako 3 rokov,
b) predpoklady pre získanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia
Vyhradené, podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) znalosť právnych predpisov súvisiacich s pôsobnosťou múzea,
d) organizačné schopnosti,
e) morálna bezúhonnosť.
1.2 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 stanovený ich poradím (čl. 1, ods. I, bod
1.1, písm. a) až d).
1.3 Predpokladaný termín uzavretia pracovného pomeru: 1. februára 2009.
II.
Požadované písomnosti
na zaradenie do výberového konania
2.1 Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní uchádzači podajú najneskôr
do 15. decembra 2008 na adresu: VHÚ, Krajná 27, PSČ 821 04 Bratislava.
2.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

K prihláške uchádzači pripoja:
stručný životopis,
overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
osobný dotazník,
posledné pracovné hodnotenie,
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
vlastnú predstavu o činnosti a riadení VHM.

2.3 Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady ustanovené v čl. 1, ods. I, bod 1.1, písm. a) až d)
a predloží písomnosti uvedené v čl. 1, ods. II, bod 2.1. a bod 2.2, písm. a) až f) výberová komisia
pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberové konanie sa
uskutoční vo VHM – múzejné oddelenie Svidník, Bardejovská 14, PSČ 089 01 Svidník
dňa 8. januára 2009 o 10. 00 h.

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

podplukovník Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
riaditeľ VHÚ
v. r.

