
Obec Chmeľov 

Obecný úrad Chmeľov, Chmeľov č. 89, 082 15 Chmeľov 

 
 

Obec Chmeľov 

Chmeľov 89,    082 15 Chmeľov 

 
vyhlasuje podľa § 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 § 5 zákona č. 

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

 

výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 

Základnej  školy Chmeľov,  Chmeľov 161 ,  082 15  Chmeľov 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady: 

 

- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v zmysle  vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020  o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

- najmenej  päť rokov výkonu pedagogickej činnosti (§ 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z .z.) 

- zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec (§ 39 ods. 3 

písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.)  

- Iné požiadavky a kritériá:                                                                                                                                          
- spôsobilosť pre právne úkony v plnom rozsahu v zmysle §3 zákona č. 552/2003 Z .z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

- bezúhonnosť(§ 15 zákona č. 138/2019 Z .z.) 

- zdravotná spôsobilosť, na prácu ( § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.) 

- ovládanie štátneho jazyka, ( § 17  zákona č. 138/2019 Z. z.)   

- organizačné a riadiace schopnosti  

- znalosť príslušnej legislatívy 

Zoznam požadovaných dokladov: 
- prihláška do výberového konania 

- overené kópie dokladov -  doklad o dosiahnutom požadovanom vzdelaní, doklad 

o dĺžke výkonu pracovnej činnosti ( v súlade s § 4 vyhlášky 1/2020 Z. z.), čestné  

prehlásenie o bezúhonnosti) 

- protokol o ukončení adaptačného vzdelávania alebo jeho náhrada( ako potvrdenie 

splnenia podmienok  zaradenia do kariérového  stupňa samostatný pedagogický 

zamestnanec) 

- štruktúrovaný  profesijný životopis 

- potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti( v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.)  

- písomný návrh  koncepcie rozvoja školy (v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z .z.) 

- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov zmysle zákona č. 18/2018 Z .z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Nástup na pozíciu 1.9.2022 

Platové  ohodnotenie :  

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 



Obec Chmeľov 

Obecný úrad Chmeľov, Chmeľov č. 89, 082 15 Chmeľov 

 
 

 

 

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať alebo osobne 

doručiť v termíne do 15.7. 2022 (vrátane) do 12.00 hod, na adresu: Obecný úrad Chmeľov, 

Chmeľov 89 , 082 15 Chmeľov . 

s označením na obálke „Výberové konanie-riaditeľ/ka  Základná škola Chmeľov“ ,    

Neotvárať !   
 

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri 

osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke 

podateľne - Obecného úradu Chmeľov, Chmeľov 89 ,  082 15 Chmeľov                                                               

Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.  

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, 

ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, 

oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním . 

 

                                                                 

V Chmeľove  dňa :  22.6.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Milan Polča  

                                                                                                                 starosta obce 


