
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 

v zmysle § 4 zákona NR SR 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 NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov  

V Y H L A S U J E 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky  

Materskej školy  v Zemplínskej Teplici s predpokladaným nástupom  

dňa 1. augusta 2019. 

 

A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:  

a/ profesijné kompetencie podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

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

podľa vyhlášky Ministerstva školstva 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 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 170/2010 Z. z.  

b/ vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61   

c/ najmenej päť rokov pedagogickej praxe, 

 

B. Iné kritériá a požiadavky: 

a/ bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  

    odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a § 3 ods. 3 zákona  

   č.552/2003 Z. z. o výkone správy vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

b/ zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  

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

c/ ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  

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

d/ znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie. 

 

C. Zoznam požadovaných dokladov: 

a/ písomná prihláška do výberového konania,  

b/ štruktúrovaný profesijný životopis,  

c/ overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní /vrátane vysvedčenia o štátnych 

skúškach/ absolvovaní 1. atestácie,  

d/ písomný návrh Koncepcia rozvoja predškolského zariadenia /v rozsahu max 3 strán/ 

e/ doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),  

f/ doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

g/ lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti  

    učiteľa  a vedúceho pedagogického zamestnanca 

h/ súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 

v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľky Materskej školy 



NEOTVÁRAŤ“ do 15. 7. 2019 do 15,00 hod. na adresu: Obec Zemplínska Teplica,  Okružná 

340/2, 076 64 Zemplínska Teplica. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na 

odtlačku poštovej pečiatky).  

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové 

konanie najmenej 7 dní pred dňom jeho konania.  

 

Ďalšie informácie: Obec Zemplínska Teplica,  

                               Obecný úrad, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica,  

                               Č. t.: 0905289274 

e-mail: ocuzteplica@slovanet.sk 

 

 

        Mgr. Jozefína Uhaľová 

        starostka 

mailto:ocuzteplica@slovanet.sk

