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                       OBEC PALÁRIKOVO 
  Obecný úrad Palárikovo,  Hlavná 82, 941 11  Palárikovo 

 

Obec   Palárikovo 
 

v zmysle § 3 a 4 zákona č. 596/2003Z.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 zákona      

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

 

vyhlasuje  
výberové konanie na obsadenie funkcie  

 

riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Karola Strmeňa,  

Jána Amosa Komenského 8, Palárikovo 

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2023 

 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) 

- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec 

 

Kritéria a požiadavky: 

- bezúhonnosť 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

- zdravotná spôsobilosť 

- ovládanie štátneho jazyka 

- riadiace, organizačné schopnosti a počítačové znalosti 

- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie 

 

Požadované doklady: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

- profesijný životopis  

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia 

o štátnych skúškach a o splnení podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný 

pedagogický zamestnanec 

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

- čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7, 

písm. a), b, c), e) alebo ods. 8 písm. a), c) zákona č.  596/2003 Z. z. 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov 

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strán A4) 

- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
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Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača 

z výberového konania. 

 

Úspešný uchádzač: 

- poskytne v lehote do 30 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru potrebné údaje na 

vyžiadanie odpisu z registra trestov  

- doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ešte pred nástupom do práce 

 

  

Mzdové ohodnotenie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov 

a plnenia pracovných úloh od 1267,50 Eur. 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: 

Obec Palárikovo, Obecný úrad Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo 

 

v zalepenej obálke so spiatočnou adresou  označenej heslom: 

 

„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ  Karola Strmeňa, Palárikovo  - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je do  14. apríla 2023 do 12,00 hodiny. 

   

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom rada školy písomne. 

 

 

V Palárikove: 06.03.2023 

 

 

 

            Mgr.  Ľubica Karasová,  

          starostka obce 
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