CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava

Výberové konanie
Riaditeľ Centra spoločných činností SAV, v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
VEDÚCA/I ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY
Ústredný archív SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a dĺžka odbornej praxe minimálne 5 rokov,
- alebo odborná prax v trvaní minimálne 10 rokov.
Odbornou praxou sa rozumie prax v riadení (v zmysle minimálne IV. stupňa riadenia podľa
prílohy č. 6 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „vedúci zamestnanec,
ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov“) v právnickej osobe uskutočňujúcej
niektorú z činností zodpovedajúcich predmetom činnosti organizačnej zložky Ústredný archív
SAV.
Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
- životopis vo formáte Europass,
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- doklady o riadiacej a manažérskej praxi,
- čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezúčastnil na procese navrhovania, voľby alebo
menovania členov výberovej komisie,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o cudzinca predkladá sa potvrdenie
o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho
trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace
spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom. Pri doklade vydanom v českom jazyku sa úradne
osvedčený preklad nevyžaduje,
- písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia predmetnej organizačnej zložky.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 5. apríla 2019 na adresu: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35
Bratislava 45 s označením na obálke „Výberové konanie – vedúca/i organizačnej zložky ÚA SAV“
Neotvárať!

CENTRUM SPOLOČNÝCH ČINNOSTÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Úplné znenie predpisu upravujúceho pravidlá výberového konania sú zverejnené na stránke:
https://csc.sav.sk/zakladne-informacie/vnutorne-predpisy/.

V Bratislave dňa 14. 03. 2019
Mgr. Lukáš Demovič, PhD., v. r.
riaditeľ

