Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

OZNÁMENIE
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom,
primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Nábrežie A. Hlinku 23, 920 01 Hlohovec
(s právnou subjektivitou)
Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
•

podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od
01.01.2022 (ďalej aj ako „zákon“) činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže
vykonávať ten, kto spĺňa:
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v
podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného
zamestnanca - podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 11 zákona - t.j.
najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov (Príloha č. 1)
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický
zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec – podľa § 29 zákona
c) podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti
vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca
– podľa § 47 zákona - Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného
vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa sa nevyžaduje do
31.decembra 2022. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý
nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho
pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred
začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný
program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania
do 31. augusta 2026.

•

Splnenie podmienky - ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti

•

Uchádzač musí spĺňať ďalšie predpoklady podľa § 9 ods. 1 zákona :
o
o
o

bezúhonnosť ( podľa § 15 zákona)
zdravotná spôsobilosť (podľa §16 zákona),
ovládanie štátneho jazyka (podľa § 17 zákona).

Telefón: 033 / 736 81 11
Email: msu@hlohovec.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
BAN: SK7556000000001003549001, BIC: KOMASK2X
IČO: 00312509
DIČ: 2021279436

Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
www.hlohovec.sk

Ďalšie požiadavky:
•
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
•
Znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva
s dôrazom na MŠ s právnou subjektivitou.
Ďalšie predpoklady:
•
Organizačné a riadiace schopnosti
•
Spoľahlivosť a flexibilita
•
Precíznosť a presnosť
•
Samostatnosť
•
Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Zoznam požadovaných dokladov:
•
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
•
Kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
•
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•
Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
•
Profesijný štruktúrovaný životopis
•
Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (v rozsahu maximálne 6 strán)
•
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydá lekár so špecializáciou v
špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo
•
Súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v obálke
s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ, Nábrežie A. Hlinku 23,
920 01 Hlohovec“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 14. 06. 2022 do 13.00 h na adresu:
Mesto Hlohovec
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 0918 948 116, PaedDr. Iveta Moravcová,
MBA, vedúca odboru školstva.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
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Predpokladaný termín výberového konania je 22. 06. 2022. Uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní
pred jeho konaním. Podmienkou účasti na výberovom konaní bude predloženie originálov
dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní k nahliadnutiu.

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
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