
       

 

 

      

Telefón            E-mai                         Internet                        IČO               DIČ             Telefón starostu obce  

 051/7911 119   fricovce@stonline.sk      www.obecfricovce.sk       00327026       2020543107     0911 744 119   Strana 1 
 

Obec FRIČOVCE 
Fričovce 34  

082 37  Široké 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBEC FRIČOVCE 
V zastúpená PhDr. Jánom Mikulom, starostom obce, 

v zmysle § 4 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 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 FRIČOVCE 

 
Názov zamestnávateľa: Obec Fričovce, 082 37  Fričovce č. 34 

Termín nástupu:  1.9.2015 

Pracovný pomer:  doba neurčitá (skúšobná doba 3 mesiace) 

Pracovný úväzok:  100 %  

Platové podmienky:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v z.n.p. 

 
Kvalifikačné predpoklady: 

 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy (alebo šk. zariadenia) v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č. 437/2009  Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 

 najmenej päť rokov pedagogickej praxe, 

 osobné a morálne predpoklady podľa  § 3 a § 4 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone 

vo verejnom záujme 

Ďalšie požiadavky: 

 práca s počítačom, komunikatívnosť 

 znalosť príslušnej legislatívy 

 organizačné predpoklady 

 ovládanie štátneho jazyka 

Požadované doklady: 

 prihláška do výberového konania 

 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 profesijný životopis 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školy 

 doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10, zákona č. 317/2009 Z. z. (telesná a duševná spôsobilosť 

potrebná na výkon funkcie) 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §11 zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
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Uzávierka prijímania prihlášok: 

Prihlášky  s požadovanými dokladmi, v zalepenej obálke s označením:  „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie 

riaditeľ MŠ Fričovce“, posielajte  alebo doručte osobne na adresu: 

   Obec Fričovce, Fričovce č. 34, 082 37  do 19.6.2015 do 15,00 hod. 

 

Termín a miesto výberového konania oznámi obecná školská rada najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 

každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky. Výsledky oznámi do 7 dní od jeho ukončenia. 

 

 

 

 

PhDr. Ján Mikula 

starosta obce 

 

 

 

 

Pozn.: Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ Fričovce  je zverejnené na webovej stránke 

obce Fričovce  www.obecfricovce.sk 
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