
MMeessttoo  SSAABBIINNOOVV 
MMeessttsskkýý  úúrraadd  SSaabbiinnoovv,,  NNáámmeessttiiee  sslloobbooddyy  5577,,  008833  0011  SSaabbiinnoovv  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel: +421/(0)51/4880 422              Fax: +421/(0)51/4523 530                  č.ú. 1629-572/0200                    IČO: 00327735 

E-mail: msu@sabinov.sk      www.sabinov.sk 

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 zákona  č. 552/2003 Z.z. o 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

                                         

riaditeľa Materskej školy, Severná 2200 

/s predpokladaným nástupom od 1. marca 2020/  

 

Kvalifikačné predpoklady :   
- ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre mater-

ské školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamest-

nancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zPákonov 

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzača:   
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- riadiace a organizačné schopnosti 

- občianska a morálna bezúhonnosť  

- znalosť príslušnej legislatívy 

- zdravotná spôsobilosť na prácu 

 

Požadované doklady a prílohy, ktoré je uchádzač povinný predložiť:   
- prihláška do výberového konania  

- profesijný  životopis  

- potvrdenie o pedagogickej praxi  

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  

- návrh koncepcie rozvoja príslušnej materskej školy v písomnej forme 

- 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 

 

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

doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Sabinove, Námestie slobody 57, v 

obálke označenej heslom: „Výberové konanie  –  MŠ, Severná 2200  -  neotvárať“  najneskôr do 

29. januára 2020 do 12.00 h. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mest-

ského úradu v Sabinove. 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvede-

né predpoklady, kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do vý-

berového konania všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne po-

zvaní najneskôr 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.  

 

V Sabinove, 7.1.2020                                                                               Ing. Michal Repaský 

         primátor mesta 
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