
Obec Lehota pod Vtáčnikom 
Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

 

                Starosta obce  Lehota pod Vtáčnikom Ing. Ján Daňo v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle s ustanoveniami § 3 a § 4 zákona NR SR č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vypisuje  

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky 
 

Materskej školy, Školská 748/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom  

 

Požadované kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky: 

 kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti  podľa  

- zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

- vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

 

 najmenej 5 rokov  výkonu pedagogickej pracovnej činnosti, 

 zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,  

 občianska a morálna bezúhonnosť,  

 znalosť školskej legislatívy,  

 počítačové znalosti a zručnosti 

 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 zdravotná spôsobilosť,  

 flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, 

 

Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 doklady o dosiahnutom vzdelaní, 

 doklad o dĺžke pedagogickej pracovnej činnosti,  

 profesijný štruktúrovaný životopis,  

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

 čestné vyhlásenie, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) 

alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 

 vlastný písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu max. 3 strán),   

 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 

Žiadosť do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na: Obecný úrad, 972 42 

Lehota pod Vtáčnikom,  Námestie SNP 33/1 najneskôr 08. 08. 2022 do 12,00 hod  v zalepenej obálke 

s výrazným označením  

 

„NEOTVÁRAŤ“  -  výberové konanie – Materská škola, Školská 748/1 , 972 42 Lehota pod 

Vtáčnikom    

 



Vyhlasovateľ výberového konania  nezaradí do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované kvalifikačné predpoklady, dĺžku pedagogickej pracovnej činnosti a nepredložia požadované 

doklady. 

 

Úspešný uchádzač  pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu doloží: 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

- poskytne potrebné údaje na účel preukázania bezúhonnosti na vyžiadanie odpisu registra trestov. 

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného 

výberového konania oznámené písomne najneskôr 7 dní vopred. 

Bližšie informácie:  

 Obecný úrad, Námestie SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 

  046 / 5469 173  

 

 

 

 

 

 

                                   

V Lehote pod Vtáčnikom  30. 06. 2022                                                  Ing. Ján Daňo 

                       starosta obce 


