
Obec Závod 
podľa § 3 a 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje  
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  

Základnej školy s materskou školou, Sokolská 81, 908 72  Závod 
s predpokladaným nástupom od 1. 2. 2023 

  

Požadované kvalifikačné predpoklady: 
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovných činností v príslušnej kategórii pedagogického 

zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti 
• dosiahnutie kariérového stupňa „samostatný pedagogický zamestnanec“ – pedagogický zamestnanec 

s prvou atestáciou   
 

Ďalšie požiadavky a kritéria: 
• bezúhonnosť 
• zdravotná spôsobilosť  
• ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom 
• znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia a ekonomiky 
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti 
• plná spôsobilosť na právne úkony 
• ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom 
• spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme   
• osobné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie – schopnosť rozhodovať, komunikačné 

schopnosti, osobná zrelosť, morálne vlastnosti, systémové a koncepčne myslenie, schopnosť motivovať 
 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná prihláška o zaradenie do výberového konania vrátane uvedenia kontaktných údajov 

a korešpondenčnej adresy pre doručovanie oznámení a pozvánky na výberové konanie  
• profesijný štruktúrovaný životopis 
• úradne overené kópie dokladov o vzdelaní  
• ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo štátneho jazyka 
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe  
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy  
• lekárske osvedčenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 

pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace) 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony 
• čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy (zákon číslo 596/2006 §3) 
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov obsiahnutých v prihláške a jej prílohách 
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania  
 

Platové podmienky: odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Písomnú prihlášku a všetky požadované doklady je potrebné doručiť do 21. októbra 2022 do 12,00 hodiny 
na adresu Obec Závod, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod v zalepenej obálke s označením 
„NEOTVÁRA Ť – VÝBEROVÉ KONANIE -  riadite ľ ZŠ s MŠ ZÁVOD“. Pre určenie termínu doručenia 
prihlášky je rozhodujúci čas doručenia potvrdený prijímacou pečiatkou s vyznačením dátumu a času prijatia 
(dátum podania na poštovú prepravu nie je rozhodujúci). 
 

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.  
 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne. 
 

V Závode dňa 26. 9. 2022 
 
 

        Ing. Peter Vrablec v.r. 
             starosta obce                                                            


