
Obec Lipovce 

              Obecný úrad Lipovce, Lipovce 92, 082 36 Lipovce  

 

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/ky 

 Základnej školy s materskou školou Lipovce, Lipovce 125, 082 36 Lipovce 
s predpokladaným nástupom 1.august 2020.  

 

Kvalifikačné predpoklady : 

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona   č. 138/2019 Z.z.     
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

- vykonanie  prvej  atestácie  v zmysle  zákona  č.  138/2019  Z. z.  o pedagogických  zamestnancoch  
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.  

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzača: 

- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť, 
- riadiace a organizačné schopnosti, 

- znalosť príslušnej legislatívy pre oblasť školstva, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- ovládanie štátneho jazyka. 

 

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť: 

- prihláška uchádzača o zaradenie do výberového konania, 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 
- potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 

- doklad o najvyššie dosiahnutom požadovanom vzdelaní (overená kópia), 
- doklad o absolvovaní 1. atestácie (overená kópia), 

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti- telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho 
pedagogického zamestnanca, 

- písomný návrh koncepcie  rozvoja základnej školy s materskou školou, 
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

  Platové podmienky:  

               V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. po odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo   
   verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  Termín a miesto podania žiadosti: 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné 

doručiť osobne alebo poštou  v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ 

Lipovce – NEOTVÁRAŤ!“ - najneskôr do 17. júna 2020 do 12.00 h. na adresu: Obecný úrad 

Lipovce, Lipovce 92, 082 36 Lipovce. 

Rozhodujúcim  je dátum  a hodina doručenia, nie dátum  poštovej podacej pečiatky!  

 

 
 

 



Termín a miesto výberového konania: 

 
Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom , ktorí spĺňajú podmienky, oznámené 

najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.  

 
 

 

 

 
 

V Lipovciach, dňa 25.5.2020      Ján Šatník 

             starosta obce Lipovce 
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