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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 ve-

rejnom záujme v znení neskorších predpisov  

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

                                         

riaditeľa Základnej školy, Komenského 13, Sabinov 
/s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2019/ 

 

Kvalifikačné predpoklady :   
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre pedagogických za-

mestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov  

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

 

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  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z.z./ 

- písomný návrh koncepcie riadenia a  rozvoja základnej školy  

- písomný súhlas uchádzača na  použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona 

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to vo forme vyplne-

nia vzorového dokumentu s názvom „ Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov“, ktorý tvorí 

prílohu tohto oznámenia a je zverejnený spolu s výzvou na výberové konanie na webovom sídle mesta Sabi-

nov- www.sabinov.sk 

 

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 – ZŠ Komenského 13 - neotvárať“ -  najneskôr do 23. mája 2019 do 12,00 h.  

Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni Mestského úradu v Sabinove. 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádza-

čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači, ktorí spĺňajú všetky vyššie uvedené predpoklady, 

kritériá a požiadavky a predložia v stanovenom termíne spolu s prihláškou do výberového konania všetky 

požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie písomne pozvaní najneskôr 7 kalendárnych dní 

pred jeho konaním.  

 

V Sabinove, 2.5.2019  

                                                                                                        Ing. Michal Repaský 

 primátor mesta 
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