Obec Obeckov, Obeckov 165, 991 05 Sklabiná, tel:0948447489, mail: obeckov@gmail.com
Obec Obeckov v zastúpení starosta obce Miloš Koči, v y h l a s u j e podľa ustanovenia
§ 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Obeckove
Požadované kvalifikačné predpoklady:
 odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 I. atestácia alebo jej náhrada (§ 47 ods. 1 a 6 a § 90 zákona č. 138/2019 Z. z.)
Iné kritériá a požiadavky:
1) bezúhonnosť,
2) zdravotná spôsobilosť na prácu,
3) ovládanie štátneho jazyka,
4) znalosť príslušnej legislatívy,
5) riadiace a organizačné schopnosti,
6) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
7) komunikatívnosť,
8) práca s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet)
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením kontaktných
údajov (adresa, e-mail, telefónne číslo)
2) profesijný životopis
3) overené kópie dokladov o vzdelaní
4) doklad o bezúhonnosti1
5) potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
6) písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie
7) doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca
8) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov2
9) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov je potrebné predložiť údaje potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
Znenie súhlasu: „Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich
osobné údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby Obec Obeckov so sídlom Obeckov 165, evidovala
a spracovávala moje osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov
uchádzačov o zamestnanie v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to až do môjho odvolania.“
1



Lehota a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Obec Obeckov, Obeckov 165, 991 05
Sklabiná alebo doručiť osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 13. novembra
2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum podania žiadosti v podateľni obecného úradu. Na
oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.
Obálku žiadame označiť:
„Výberové konanie - riaditeľ MŠ v Obeckove - N E O T V Á R A Ť“.


Termín a miesto výberového konania:

Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby
a ktorý podal žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
v určenej lehote, Rada materskej školy pozve na výberové konanie najmenej sedem
pracovných dní pred jeho uskutočnením. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje
právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Pozvánky budú uchádzačom doručované výhradne len elektronickou
poštou na e-mailový kontakt uvedený v žiadosti o zaradenie do výberového konania.
V Obeckove, dňa: 22.10.2019

Vyvesené na vývesnej tabuli dňa: 22.10.2019
Zverejnené na www.obeckov.sk dňa: 22.10.2019

Miloš Koči
starosta obce

