VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA
Obec Slovenská Ľupča Námestie SNP 13,
976 13 Slovenská Ľupča
zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Slovenskej Ľupči,
vyhlasuje v zmysle ust. § 4 zák.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 ust. § 5 zák.č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov, na obsadenie
funkcie:
Riaditeľ/ Riaditeľka Materskej školy Slovenská Ľupča
sídlo Ulica Oslobodenia 717/2, 976 13 Slovenská Ľupča.

Požadované kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, odborná
a pedagogická spôsobilosť, profesijné kompetencie a ďalšie legislatívne požiadavky :








odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom
NR SR zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov, v platnom znení,
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 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,
zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v súlade
so zákonom NR SR zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
osobitné kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné
kompetencie – v súlade so zákonom NR SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

Ďalšie požiadavky a kritériá:






bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, preukazovaná podľa § 15a ods. 7 cit. zák.,
zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 16 zák. č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 17 zák. č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky a kritériá :










spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov a základná znalosť
problematiky riadenia školy, znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
znalosť príslušnej legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
osobnostné a morálne predpoklady, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita,
aktívna znalosť práce s PC
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
občianska bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:















písomná prihláška o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú – z dôvodu
overenia bezúhonnosti - nasledovné identifikačné údaje : meno a priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, číslo platného občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto
narodenia, trvalé bydlisko, štátne občianstvo, štát narodenia; s vlastnoručným podpisom
uchádzača
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
úradne overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
profesijný štruktúrovaný životopis,
doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe,
čestné vyhlásenie o :
a) bezúhonnosti
b) skutočnosti, že voči osobe uchádzača nie je vznesené obvinenie
c) skutočnosti, že na osobu uchádzača nie je podaná obžaloba
čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej),
písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov :
Platové náležitosti v zmysle zák.č. NR SR 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonnov v znení
neskorších predpisov.
Predpokladaný nástup : 01. 03. 2022
Funkčné obdobie riaditeľa/ riaditeľky materskej školy je päťročné.

Termín a miesto podania žiadosti:


písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť v zalepenej obálke s heslom „Výberové konanie – Materská škola
Slovenská Ľupča – NEOTVÁRAŤ“ osobne do podateľne alebo poštou na adresu:
Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča.



termín podania prihlášok je do 08.02. 2022 do 12,00 hod.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo
dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.



dátum, miesto a hodiny výberového konania písomne oznámi príslušná obec tým
uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania najneskôr 7 dní
pred jeho začatím.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 18.01.2022
Zvesené z úradnej tabule dňa: ......................

Obec Slovenská Ľupča
zast. starostom obce
Mgr. Rolandom Lamperom

