
Kvalifikačné predpoklady  
na vykonávanie funkcie:
l  Minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
l  Manažérska prax minimálne 5 rokov
l  Znalosť legislatívy v rozsahu výkonu 
 konateľa spoločnosti s obchodno – 
 technickým zameraním
l  Znalosť práce s PC (MS Office, internet)
l  Vodičský preukaz skupiny „B“
Uchádzači k žiadosti o zaradenie 
do výberového konania doložia:
l Profesijný životopis
l  Motivačný list
l  Potvrdenie o dĺžke praxe
l  Kópie dokladov o splnení 
 kvalifikačných predpokladov
l  Výpis z registra trestov nie starší 
 ako 3 mesiace
l  Dokument: „Koncepcia riadenia 
 a rozvoja MŠK s. r. o. Púchov“ 
 v rozsahu max. piatich strán (formát A4)
l  Písomný súhlas s použitím osobných 
 údajov v zmysle zákona č. 122/2013 
 Z.z. v platnom znení
l  Ekonomická vízia rozvoja  
 spoločnosti MŠK s. r. o.
Iné výhody:
l  Kladný vzťah k športu
l  Znalosť cudzích jazykov
l  Odolnosť voči stresu

MESTO PÚCHOV vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade 

s Programovým vyhlásením MsZ Púchov pre volebné obdobie 2014 – 2018

výberové konanie na funkciu  konateľa MŠK  s. r. o. 
so sídlom ul. 1. mája 834/29 , Púchov 020 01, IČO : 36332500

l  Schopnosť teamovej práce
l  Komunikatívnosť
l  Športová hráčska a trénerská kariéra
  v športovom odvetví hokej alebo futbal
l  Prax v športovom manažmente
Predpokladaný termín nástupu:  
1. 6. 2015
Poznámka: úspešného uchádzača musí do 

funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade 
s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo 
Púchov.

Uchádzači na funkciu konateľa MŠK s.r.o. 
Púchov doručia žiadosť o zaradenie do vý-
berového konania spolu s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obálke označenej: „Vý-
berové konanie MŠK s. r. o. – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu:  Mesto Púchov , Štefánikova 821/21, 
Púchov 020 01 najneskôr do 11. mája 2015 
do 12.00 hod.

Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie:
Mgr. Miroslav Bučko, predseda komisie športu
Tel. č. : 0908 758 301, 
email : mibu@centrum.sk 
(volať v pracovné dni po 15.00 hod.)
Termín a miesto výberového konania bude 

uchádzačom, ktorí splnili podmienky,  oznáme-
né písomnou formou.

Mgr. Rastislav HENEK
primátor Mesta Púchov


