
          MESTO PRIEVIDZA  
 

            Mestský úrad,  

 

               Námestie slobody č.14 ,  971 01 Prievidza  
 

 

 

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza                                                    IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41                              IČO: 318442 
www.prievidza.sk                                                                                                                                                                     e-mail: info@prievidza.sk 

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie: 
 

Riaditeľ, riaditeľka neziskovej organizácie HARMÓNIA n.o. 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou: 

o Ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie  
o Prax v sociálnej oblasti najmenej 3 roky 
o Prax v riadiacej funkcii 1 rok 
o Znalosť právnych predpisoch v sociálnej oblasti, znalosť zákona o obecnom zriadení 
o Bezúhonnosť v súlade s § 63 ods.2 zákona č.448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

o Zdravotná spôsobilosť 
o Práca s PC 
o Vodičský preukaz skupiny B 
o Organizačné a riadiace schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, asertívne správanie 

 
Rámcová náplň práce je stanovená v zákone č. 213/11997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a zahŕňa najmä: 

o Vykonávanie základných a doplňujúcich riadiacich funkcií 
o Zabezpečenie plynulého a nepretržitého chodu neziskovej organizácie  
o Zabezpečenie prevádzky zariadenia sociálnych služieb 

 
V súlade s § 19 ods. f zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 
prospešné služby riaditeľa volí správna rada. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
o Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka neziskovej 

organizácie HARMÓNIA n.o. 
o Overené kópie dokladov o vzdelaní 
o Profesijný životopis 
o Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
o Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
o Doklad o potvrdení dĺžky praxe v sociálnej oblasti  
o Doklad o potvrdení dĺžky praxe v riadiacej funkcii 
o Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

právnych predpisov upravujúcich túto oblasť a publikovanie mena a priezviska v zápisnici 
z výberového konania na webovej stránke mesta Prievidza 

 
Základná zložka mzdy: 700 – 917 € 
 
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka HARMÓNIA 
n.o. - neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 26.11. 2018 na adresu: 
 

 
Mesto Prievidza 
Podateľňa: Mestský Úrad  
Námestie slobody č.14 
971 01 Prievidza 
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Rozhodujúcim je dátum doručenia na Mestský úrad v Prievidzi. 
Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie riaditeľ, riaditeľka HARMÓNIA n.o.- neotvárať“ 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové 
konanie. 
  
V Prievidzi dňa 14.11. 2018  

 
 
 

 
 
JUDr. Katarína Macháčková  

  primátorka mesta 


