
Č. 2026/2023 

Obec Svodín v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR 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 v súlade 

s § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje 

V Ý B E R O V É     K O N A N I E 
na obsadenie funkcie 

Riaditeľ Materskej školy - Óvoda,  

Horná mlynská 4, Svodín 

 s predpokladaným nástupom 1. mája 2023 
 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórií 

pedagogického zamestnanca (§ 10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie požadovaného stupňa 

vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania (§ 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z.), a podľa Prílohy 

č. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

2. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec 

(§ 39 zákona č. 138/2019 Z. z.), 

3. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania  

(§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.), 

4. bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 ods. 1 písm. b) zákona  

č. 552/2003 Z. z., 

5. zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., 

6. ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., 

7. znalosť školskej a súvisiacej legislatívy, 

8. osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z., 

9. základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, komunikačné a organizačné schopnosti, 

10. aktívna znalosť práce s IKT (textový editor, tabuľkový procesor, internet). 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 

1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní (prihláška),  

2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  

3. doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný 

pedagogický zamestnanec (v zmysle § 29 zákona č. 138/2019 Z. z.),  

4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,  

5. profesijný štruktúrovaný životopis,  

6. písomný návrh koncepcie rozvoja školy,  

7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti,  

8. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  

9. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o tom, že voči osobe nie je vznesené obvinenie  

a o skutočnosti, že na osobu nie je podaná žaloba. Úspešný uchádzač po výberovom konaní 

Odpisom z registra trestov. 

10. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov,  

11. ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady. 

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo 

doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie 2023 MŠ - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 

12. apríla 2023 do 12.00 h. na adresu zriaďovateľa: Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín. 

  

Výberové konanie sa uskutoční v budove Materskej školy – Óvoda, Horná mlynská 4,  

vo Svodíne. Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky, oznámený 

písomne. 
  

Vo Svodíne 13.3.2023 

 Mgr. Szabolcs Méri 

 starosta obce 


