
 

 

OBEC ROVINKA 

Obecný úrad, PSČ  900 41 Rovinka 350 

Č.k.  1616/322/2020/QA3                               Rovinka, 18.05.2020    

 Obec Rovinka,  Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka, v súlade s §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 §5 zákona č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ materskej školy   v y h l a s u j e 

výberové konanie 
 na obsadenie  funkcie riaditeľa  „Materskej školy Rovinka“ 

s predpokladaným nástupom 01. september  2020 
 

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné  predpoklady :  

1. získanie prefesijných kompetencií podľa §9 ods.1, písm. a/, §10 ods.1, §11 ods.1 písm. d/ zákona č. 138/2019 Z.z.  
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

2. najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa §3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

3. dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou v súlade s §39 ods.3 písm. a/, b/ zákona 
č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z.n.p. 
 

B. Iné kritériá a požiadavky: 

1. bezúhonnosť podľa  §9 ods.1, písm. b/ a §15  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

2. zdravotná spôsobilosť podľa §9 ods.1 písm. c/ a §16 ods.1,2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

3. ovládanie štátneho jazyka podľa §9 ods.1 písm. d/ a §17 ods.1,2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

4. znalosť  príslušnej legislatívy  potrebnej na výkon funkcie 
 

C. Zoznam požadovaných dokladov: 

1. písomná prihláška do výberového konania 
2. štruktúrovaný životopis 
3. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe 
4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
5. písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej  školy ( max. 3 strany) 
6. čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., pedagogický zamestnanec 
súčasne poskytne pre účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu 
v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov 

7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa materskej školy 
8. písomný súhlas  na použitie  osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s príslušným predpisom o 

 ochrane osobných údajov (GDPR) v znení neskorších predpisov 

Prihlášky  s označením: ,, Výberové konanie  riaditeľ  MŠ – NEOTVÁRAŤ ! " žiadame zaslať na adresu:  

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

v uzatvorenej obálke do  10. júna 2020, do 12,00 hod. 

Dátum, miesto a čas výberového konania  budú oznámené písomne každému uchádzačovi,  ktorý splnil podmienky, 

najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. 

      
 
      Milan Kubeš  
starosta obce Rovinka 


