
                                                  
                                                                                                      

 Obec Smolenice 

 
podľa § 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 podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

 

na obsadenie funkcie 

 

riaditeľ Základnej školy s materskou školou Smolenice 

 

 

Kandidát na funkciu riaditeľa musí spĺňať tieto požiadavky: 
 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii 
pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej 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 – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 

2. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti; 
3. podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou 

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; 

4. bezúhonnosť podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov; 

5. zdravotnú spôsobilosť; 
6. ovládanie štátneho jazyka; 
7. znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou; 

8. riadiace a organizačné predpoklady; 
9. znalosť ekonomických a pracovnoprávnych predpisov a aktívna znalosť práce s PC. 
 

Kandidát na funkciu riaditeľa priloží k prihláške do výberového konania tieto doklady: 
 

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška); 
2. doklad o vzdelaní – overená kópia; 
3. doklad o absolvovaní prvej atestácie a v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo 

funkčného inovačného vzdelávania podľa § 89 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov aj doklad o jeho absolvovaní – overená kópia; 

4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti; 
5. profesijný štruktúrovaný životopis; 
6. motivačný list; 
7. vlastný návrh koncepcie rozvoja školy; 
8. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace; 
9. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16                           

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

OBECNÝ ÚRAD SMOLENICE 
Ul. SNP 52,  919 04  Smolenice 



10. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na 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; 

11. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a jej prílohách. 
 

 

 

Prihlášky do výberového konania žiadame zaslať najneskôr do 31. januára 2020 na adresu: 

Obecný úrad Smolenice 

SNP 52, 919 04  Smolenice. 

 

Prihlášky posielajte doporučene na adresu obecného úradu spolu s požadovanými dokladmi 
s označením „Výberové konanie RIADITEĽ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“. 
 

 

Miesto a termín výberového konania sa písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí budú spĺňať 
požadované predpoklady. 

 

Bližšie informácie poskytne Obecný úrad Smolenice, tel. č. +421 33 5571100. 

 

 

V Smoleniciach 8. januára 2020 

 

 

 

 

Anton Chrvala, v. r. 

starosta 

 

 

         

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 


