
O B E C    S T E B N Í K 

Stebník 11,  086 33  Zborov 

 

 

 

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-

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

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-

ších predpisov 

vyhlasuje 

 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

 

na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Materskej školy Stebník 

 

 

Požiadavky: 

 kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona MŠ SR č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, 

 prvá atestácia podľa zákona MŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov, 

 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania 

 

 

Ďalšie požiadavky: 

 organizačné a riadiace schopnosti,  

 spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,  

 bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,  

 zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,  

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení,  

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

 ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),  

 komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca, flexibilita, zodpovednosť a 

spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,  

 znalosť príslušnej legislatívy 
 

 

 

 

 

 



Požadované doklady: 

a) písomná prihláška do výberového konania, 

b) profesijný životopis,  

c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 

odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,  

d) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní (doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrá-

tane vysvedčenia o štátnych skúškach), overený doklad o absolvovaní 1.atestácie (1. 

kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),  

e) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe, 

f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy na 5-ročné funkčné obdobie,  

g) fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné pred-

poklady, 

h) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v platnom znení 

i) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 22.09.2021 do 16,00 hod. na ad-

resu Obecný úrad Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov s vyznačením na obálke : 

 

„Výberové konanie – Riaditeľka - MŠ Stebník 12,“ 

 

Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred 

jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky. 

 

 

 

V Stebníku 06.09.2021    

 

 

 

 

 

 

Slavomír Mlynár 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tel:                                             e-mail                       web                                   IČO                                                  DIČ 
+421/54/479 81 63          starosta@stebnik.sk     www.stebnik.sk                00 322 601                                     20 20 624 

694+421 911 583 550 
 
 

mailto:starosta@stebnik.sk

