
Obec Očkov, 916 22  Očkov 177 

 

 
podľa ustanovenia §  4 ods. 1  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 § 5 

zákona č.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

                                                    

                                                              v y h la s u j e 

 

                            výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky 

                   Materskej školy Očkov  s predpokladaným nástupom dňa 01. marca 2023. 

 

Požadované  predpoklady a požiadavky : 

 

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: 

 

a. Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 

Vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

a odborných zamestnancov 

 

b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe  

c. Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec 

d. Splnenie podmienky podľa § 89 ods.5 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

     B:  Iné  kritériá a požiadavky : 
 

a. Bezúhonnosť  

b. Zdravotná spôsobilosť  

c. Ovládanie štátneho jazyka  

d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie 

e. Osobné a morálne predpoklady v zmysle § 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

      C:  Zoznam požadovaných dokladov :  

a. Písomná prihláška do výberového konania 

b. Štruktúrovaný životopis 

c. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 

d. Úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  

e. Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy / max.3 strany / 

f.    Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti  

f. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy 

g. Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania 

h. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti 

 

        



Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe. 

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové    

konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi  

predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov. 

  

Dátum a miesto podania prihlášky :Prihlášky možno doručiť osobne alebo poštou 

v zalepenej obálke do 23.1. 2023 do 13.00 hod. s  nápisom „   Neotvárať–VK – riaditeľ MŠ  na 

adresu: Obecný úrad 916 22 Očkov 177  

 

       

 

V Očkove 02.01. 2023                                          
 

Miroslav Beňovič 

                                                                                            starosta obce   

 

 

 


