
  

  

  

 Obec Vyšná Olšava 
       starosta obce 

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, § 5 

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

zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

výberové konanie 
 

na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy: 
 

 Základná škola, Vyšná Olšava č. 117, 090 32 Vyšná Olšava 
 
1. Kvalifikačné predpoklady: 

- sú požadované podľa § 10 ods. 1 a § 12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.;- vyžadovaný stupeň 

vzdelania v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľa základnej školy, podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

2. Ostatné predpoklady a podmienky: 

- zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ prvého stupňa základnej školy s prvou atestáciou, alebo 

učiteľ druhého stupňa základnej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 

138/2019 Z.z.); 

- výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky (§ 3 ods. 5 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, ďalej len 

zákon č. 596/2003 Z.z.); 

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

- zdravotná spôsobilosť – telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 

Z.z.); 

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

 

3. Osobnostné predpoklady: 

- schopnosť rozhodovať; 

- dobré komunikačné zručnosti; 

- osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti; 

- systémové a koncepčné myslenie; 

- schopnosť pracovať v kolektíve; 

- schopnosť motivovať. 

 

4. Požadované doklady: 

- žiadosť o účasť vo výberovom konaní; 

- overená kópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov; 

- overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej 

náhrady); 

- preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa 

školského zariadenia – potvrdenie všeobecného lekára; 

- čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti; 

- profesijný životopis; 

- potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti; 

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa 

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

v znení neskorších predpisov  

 

 

 

 



 

Záujemca, ktorý splní predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického 

zamestnanca a včas podá žiadosť so všetkými náležitosťami bude zaradený do výberového 

konania. Zaradenie alebo nezaradenie záujemcu do výberového konania bude oznámené 

písomne najneskôr do 7 kalendárnych dní pred výberovým konaním. 

 

 
Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia 

o vyhlásení výberového konania nebude prizvaný a ani sa nemôže zúčastniť výberového konania 

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.      

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zapečatenej obálke s označením hesla:  

„Riaditeľ ZŠ, Vyšná Olšava – výberové konanie - NEOTVÁRAŤ“ osobne na Obecný úrad vo Vyšnej 

Olšave alebo zašlite poštou na adresu Obec Vyšná Olšava, 090 32 Vyšná Olšava v termíne do 

12.7.2021 do 14:00 h.. Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú 

akceptované a budú z výberového konania vylúčené.   

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo, že školská rada nemusí vo výberovom 

konaní vybrať žiadneho z prihlásených uchádzačov z dôvodu, že žiadny uchádzač nesplní podmienky 

stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo ak žiaden uchádzač nebude 

vyhovovať vo výberovom konaní, a vyhradzuje si právo vyhlásiť  nové výberové konanie v súlade s § 

5 ods. 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien. 

 

Vyšná Olšava, dňa 8.6.2021 

 

                                                                                              Juraj Kasarda 

                                                                                               starosta obce 

  


