
 

OBEC ROVINKA 

Obecný úrad, PSČ  900 41 Rovinka 350 

Č.k.  4330/2018/QA3                               Rovinka, 06.11.2018    

 OZNÁMENIE 

Obec Rovinka 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 a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 

výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa „Základnej školy Rovinka“ 

s predpokladaným nástupom od 1. februára 2019 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

• vykonanie prvej atestácie, 

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe 

 

Iné kritériá a požiadavky: 

• ovládanie štátneho jazyka, 

• znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, 

• zdravotná spôsobilosť, 

• občianska bezúhonnosť, 

• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, 

• aktívna znalosť práce s PC. 

 

Požadované doklady: 

• prihláška do výberového konania, 

• overené kópie dokladov o  vzdelaní, vrátane prvej atestácie, 

• fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti,  

• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi, 

• štruktúrovaný životopis,  

• vyplnené osobný dotazník (tlačivo ŠEVT),  

• lekárske potvrdenie o  telesnej a  duševnej spôsobilosti, potrebnej na výkon pedagogickej činnosti, 

• výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/, 

• návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy na 5-ročné funkčné obdobie ( max. rozsah 3 strany), 

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, 

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte v uzatvorenej obálke do 27. novembra 2018, do 12,00 h 

na adresu: Obec Rovinka, Hlavná 350/95, 900 41 alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Rovinke. 

Obálku označte heslom: Neotvárať: ,,Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Rovinka“ 

Termín, čas a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne, najmenej 

7 dní pred jeho uskutočnením. 

 

Milan Kubeš 

starosta obce Rovinka 


