
OBEC   KRPEĽANYŠtefánikova 138/7,   03854  Krpeľany 

č. j.: 380/2019       V Krpeľanoch, dňa: 27.03.2019 

Obec Krpeľany podľa ustanovenia § 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 neskorších 
predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov:     
 

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa 
Základnej školy, Ul. Školská 1, Krpeľany 

 
Požadované  predpoklady a požiadavky: 
 
A. Kvalifika čné predpoklady:  
a. splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek podľa       
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z. §1 ods. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,  
b. získanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
alebo ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov 
uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky, a ktoré sa ukončí po 
1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie., 
 c.  minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. 
 
B. Iné kritériá a požiadavky  : 
Osobitné predpoklady (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov):  
a.   bezúhonnosť § 9,  
b.   zdravotná spôsobilosť § 10 , 
c.    ovládanie štátneho jazyka §11, 
d.   znalosť príslušnej  legislatívy potrebnej  na  výkon  funkcie,  
e.    komunikačné, organizačné, riadiace schopnosti. 
 
C.  Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:  
a.   písomná prihláška do výberového konania, 
b.   overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štátnych skúškach ako aj doklad o  
      absolvovaní I. atestácie, 
c.   štruktúrovaný profesijný životopis,  
d.  doklad  o dĺžke pedagogickej praxe,  
e.   písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 



f.   čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,  
g.  čestné vyhlásenie uchádzača, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie  
riaditeľa/riaditeľky,  
h.  doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.  
 
 D. Zaradenie do platovej triedy  
V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 1) zaradenie  do 8 
– 9 platovej triedy, plat v rozsahu 974 –1 288 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov 
započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku.  
 
E. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní  
Prihlášku s požadovanými dokladmi je možné zaslať alebo doručiť  osobne v zalepenej 
obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ ZŠ“  
 
najneskôr do 26.04.2019 do 12:00 hodiny na adresu:  
 
Obec Krpeľany 
Obecný  úrad 
Štefánikova 138/7  
038 54 Krpeľany  
 
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady výberová komisia najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému 
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jaroslav Kráľ v. r.  
                                                                                                   starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


