
OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sliač, Seč 635/2

Č. j.: 1284 /2019 V Liptovských Sliačoch , dňa 0 1.04.20 19

Obec Liptovské Sliače v zmysle § 4 ods. l zákona Č . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 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 - riaditeľl riaditel'ka základnej školy:

Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače, Školská ulica 927/2, 03484 Liptovské
Sliače

A. Kvalifikačné predpoklady:
O odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov

a osobitných kvalifikačných požiadaviek uchádzača na funkciu riaditeľa školy
a školského zariadenia podľa zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ SR č. 43712009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov,

O vykonanie 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 absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady podľa vyhlášky MŠ SR Č. 4111996 Z. z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

O najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

B. Požadované doklady:
O písomná prihláška do výberového konania,
O štruktúrovaný profesijný životopis,
O overené kópie dokladovo vzdelaní,
O doklad o vykonaní I. atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej

náhrady
O doklad o dÍžke výkonu pedagogickej činnosti,
O potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

O písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
O súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v

zmysle § 14 zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení. niektorých zákonov,

O čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
O čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej

prílohách.

C. Ďalšie požiadavky: podľa § 3 zákona Č . 55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení
neskorších predpisov, najmä:
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OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE
034 84 Liptovské Sliače - Stredný Sl iač, Seč 635/2

o spôsobilosť na právne úkon y v plnom rozsahu,
O o ládanie štátneho jaz.. ka.

D. Zaradeni e do platovej t r iedy v zmysle nariadenia vlády SR Č. 388/2018 Z. z. ktorým sa
ustanovujú zvýšen é stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(príloha č. l ) zaradenie do 8 - 9 platovej triedy, plat v rozsahu 974 - 1.329,5 Eur v závislosti od
kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok, po skončení skúšobnej doby
možnosť osobného príplatku.

D. závier ka prij ímania prihlá šok, dátum a miesto podania :
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecn)' úrad , l. Seč 635/2, 034 84
Liptovské Sliače - Stredn)'. závierka prijímania prihlášok je 26.04. o 11:00 hod. Obálku
označte heslom : "Výberové konanie - ZŠ Liptovské Sliače - neotv árať'".
Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podm ienky na
zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ Liptovské Sliače 7 dní
I2red jeho konaním ( 5 ods. 5 zákona Č. 552/2003 Z. z.).
Dane infor má cie: Obec Liptovské Sliače, Obecn)' úrad, Ul. eč 635/2, 034 84 Liptovské Sliače 
Stredný Sliač, starosta obce Mgr. Milan FRIČ, tel. kontakt: +42 1 917 842 625, e-mail:
urad@lipt ov kesliacc.sk
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