
Obec Radôstka  
Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka  

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

 

 
vyhlasuje  

 

výberové konanie 
na obsadenie miesta (funkcie) 

riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou Radôstka 168 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie 
miesta riaditeľa/ky školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch  a o odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov: 
 
1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy. 
2. Absolvovanie I. atestácie ( 1. Kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu 

a podkategóriu pedagogických zamestnancov. 
3. Najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti 
4. Bezúhonnosť/Osobné a morálne predpoklady 
5. Riadiace schopnosti, komunikačné a organizačné skúsenosti 
6. Zdravotná spôsobilosť 
7. Znalosť štátneho jazyka 
8. Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 

 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:  

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis 
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych 

skúškach 
• overený doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady 
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
• potvrdenie o pedagogickej praxi 
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti 

učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca 
• písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Radôstka 168  
• písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania 

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

     Platové podmienky podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf 
v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 01.09.2017. 

     Uvedené doklady zašlite v zalepenej obálke s označením "VÝBEROVÉ KONANIE – 
NEOTVÁRA Ť" do 6. júla 2018  do 13,00 hod. na adresu: Obecný úrad, Radôstka č. 51, 023 04  
Radôstka.  
     Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia 
podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania. 
     

      Ďalšie informácie: Obecný úrad, Radôstka č. 51, 023 04  Radôstka, tel.: 041/4395129, 
e-mail: ou_radostka@stonline.sk, www.radostka.sk 

     V Radôstka, dňa 04.06.2018     Jaroslav Fekula, starosta obce  


