
Obec Kluknava, Kluknava č. 177, 053 51 Kluknava,  

IČO 00329274,  
 

zastúpená Ing. Štefanom Kováčom, starostom obce,  
 

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

 

výberové konanie 

 

na obsadenie miesta  riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Kluknave. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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,  

b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,  

c) vykonanie 1. atestácie.   

 

Požiadavkou v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov je predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy. 

 

Ďalšie predpoklady: 
a) bezúhonnosť,  

b) zdravotná spôsobilosť,  

c) ovládanie štátneho jazyka, 

d) osobné a morálne predpoklady, 

e) manažérske a komunikačné schopnosti,  

f) znalosť práce na PC, znalosť právnych predpisov v oblasti školstva, 

g) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 
a) doklad o dosiahnutom vzdelaní - overená fotokópia, 

b) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,  

c) profesijný životopis, 

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,  

e) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  (doloží len úspešný uchádzač  pri nástupe  na pozíciu  

    riaditeľa/riaditeľky Základnej školy) 

f) písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona  

NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termín nástupu na miesto riaditeľa/riaditeľky základnej školy: 01. 07. 2015. 
 
 Uchádzači/uchádzačky na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy v Kluknave doručia 

požadované doklady do 03. 06. 2015 do 12.00 hod. na adresu :          Obec Kluknava 

        053 51 Kluknava 177 

 

 Obálku so žiadosťou a ďalšími dokladmi je potrebné označiť: "VK - ZŠ - NEOTVÁRAŤ". Termín 

výberového konania bude uchádzačom/uchádzačkam oznámený písomne.  

 

 

 

 

V Kluknave 13.05.2015     Ing. Štefan Kováč 

           starosta obce 


