
Číslo: 623/2022                             Zemplínska Nová Ves, 02.11.2022 

 

Obec Zemplínska Nová Ves  

zastúpená starostom obce Ing. Kamilom Bodnárom  podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení § 5 zákona 

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

 

 v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky Materskej školy,  Úpor 9 

v Zemplínskej Novej Vsi s predpokladaným termínom nástupu 01.12.2022 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

 odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa materskej školy podľa § 34 zákona   č. 138/2019 Z. 

z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podľa vyhlášky č. MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, 

 vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 najmenej päť rokov pedagogickej praxe. 

Ďalšie požiadavky : 

 zdravotná spôsobilosť, 

 bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,  

 ovládanie štátneho jazyka, 

 manažérske a komunikačné schopnosti, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 znalosť práce na PC. 

 

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

 prihláška do výberového konania, 

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

 písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, 

 doklad o zdravotnej spôsobilosti, 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 

18/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 



Termín a miesto podania žiadosti: 

Uzávierka prijímania prihlášok je do 24.11.2022 do 12.00 hod. Prihlášky do výberového konania 

spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou  na adresu  

Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves. 

 

Obálku označte heslom „Výberové konanie riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ!“  

 

Termín a miesto výberového konania: 

Výberové konanie sa bude konať dňa 28.11.2022 o 10:00 hod. na Obecnom úrade v Zemplínskej 

Novej Vsi, na adrese Hlavná 182/51. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť 

do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  

  

 

 

V Zemplínskej Novej Vsi, dňa 02.11.2022  

 

  

 

 

 

 

 

     Ing. Kamil Bodnár  

                                                                                                                                    starosta obce  

          
 

 

 

 

 


