
                 Správna rada neziskovej organizácie     
___________________________________________________________________________ 

                                                   

Správna rada neziskovej organizácie  Dom Seniorov Sečovce n.o. v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 213/1997 o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 
riaditeľ/ka neziskovej organizácie 
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. – číslo : VK-DSS-R-2021 
 
O ORGANIZÁCII: 
DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o. vznikla 19.6.2014 zápisom do registra neziskových organizácii na 
Okresnom úrade v Košiciach. Jej zakladateľom je mesto Sečovce. V súčasnosti sú pre neziskovú 
organizáciu zaregistrované na KSK  sociálne služby: zariadenie pre seniorov ktoré podľa § 19 ods. 2 
písm. f zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytuje všeobecne prospešné služby.  
 
DÁTUM NÁSTUPU: Dohodou 
PRACOVNÝ POMER:  Hlavný pracovný pomer 
MIESTO VÝKONU PRÁCE:  Sečovce 
PONÚKANÝ PLAT: Podlieha schváleniu Správnou radou DOMU  SENIOROV SEČOVCE, n.o. 
Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (8.platová trieda): základná zložka min. 887,- €, zvýšená o započítanú prax, 
príplatok za riadenie a osobné ohodnotenie. 
 
PRACOVNÁ NÁPLŇ: 
 

 vykonávať základné a doplňujúce riadiace funkcie, 

 zabezpečiť plynulý a nepretržitý chod neziskovej organizácie, 

 zabezpečiť prevádzku zariadenia sociálnych služieb. 
  
KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
 

 minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa, 

 zameranie: manažment, ekonomika a riadenie, sociálna práca, 

 minimálne päťročná riadiaca prax  v oblasti riadenia sociálnych služieb  
 

 
INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: 
 
1. bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
2. znalosť právnych predpisov z oblasti: 
a. neziskových organizácií, 
b. sociálnych služieb, 
c. verejnej správy a samosprávy, 
 



 

d. rozpočtových pravidiel a ďalších súvisiacich predpisov. 
3. ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni, 
4. vodičské oprávnenie: B 

5. organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť, 
cieľavedomosť, 
 
 
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV: 
 
1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 
2. štruktúrovaný životopis spolu s aktuálnou fotografiou a aktuálnymi kontaktmi na uchádzača, 
3. motivačný list , 
4. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace), 
5. overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
6. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č.122/2013 pre potreby 
výberového konania, 
8. doklady potvrdzujúce požadovanú dĺžku riadiacej praxe, 
9. Programový dokument (rozsah od 3 do 6 strán), ktorý musí obsahovať: 

 strednodobé a dlhodobé ciele smerovania neziskovej organizácie a postupy ich dosiahnutia, 
 marketingový plán, 
 plán financovania aktivít neziskovej organizácie. 

Splnenie kvalifikačných požiadaviek a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou 
pozvania na výberové konanie. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na 
vyradenie uchádzača z výberového konania. Výberové konanie bude pozostávať z ústneho 
pohovoru. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili kritériá, písomne 
oznámený minimálne 7 dní pred výberovým konaním. 
UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
4. augusta 2021  
ZASIELANIE ŽIADOSTÍ: 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  na adresu: 
Správna rada DSS n.o., Dargovských hrdinov 1734/60, 078 01 Sečovce , 
v termíne do 4. augusta 2021 do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota.)  
Obálku je potrebné označiť 

„VK-DSS-R-2021 – neotvárať “. 

 
KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
Ing. Viera Wawreková- predseda správnej rady n.o.,  email: viera.wawrekova@secovce.sk,  
Mestský úrad Sečovce, Námestie Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce,  
 
 
V Sečovciach   13. júla 2021  
 
 

Ing. Viera Wawreková v.r.  
predseda správnej rady 


