
Obec Sokoľ 

Obecný úrad Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 

____________________________________________________________ 
v súlade s § 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 § 5 

ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

vyhlasuje 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Sokoľ 165, 044 31 

Sokoľ 

 

Kvalifikačné predpoklady: 
 odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre učiteľa materskej školy v zmysle 

vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, 

 najmenej päť rokov praxe 

 

Iné Kritéria a požiadavky: 
 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť na prácu, 

 ovládanie štátneho jazyka. 

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 
 prihláška do výberového konania, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 overené kópie dokladov o vzdelaní, 

 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 

 písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov, 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti, 

 čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) 

až c) a e) a ods. o písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo 

osobne doručiť v zalepenej obálke označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – neotvárať“ 

najneskôr do 5.10.2020 na adresu: Obec Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ. 

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na obecný úrad. 

Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania 

zaradené. 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom 

najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. 

 

          Ing. Ľuboš Šuca 

          Starosta obce 
 


