
OBEC ĽUBEĽA, ĽUBEĽA 346, 032 14 okr. LIPT. MIKULÁŠ

Obec Ľubeľa v zmysle § 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 predpisova podľa § 5

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

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie - riaditel'a/riaditel1<y školy:

Základná škola s materskou školou tubeľa, tubeľa 161, 032 14 Ľubeľa

A. Požadované kvalifikačné predpoklady podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) a d) a § 34 ods. 2

písm. a), b) a c) zákona Č . 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa vyhlášky Č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre daný
druh a typ školy,

• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,

• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti.

B. Iné požiadavky:

• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

• ovládanie štátneho jazyka.

c. Zoznam požadovaných dokladov:

• prihláška /žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladovo vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,

• štruktúrovaný profesijný životopis,

• potvrdenie o dlžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej
činnosti,

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (v zmysle § 6 zákona Č. 317/2009 Z.
z.)
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• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

• čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov /údaje k preukázan iu
bezúhonnosti */ ,

• čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
a jej prílohách ,

• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s
§ 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

D. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

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

doručiť v termíne do: 05. 06. 2019, 12:00 hod. na adresu: Obec tubeľa, tubera 346, 032 14

tubera

v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielatel'a a s označením: "Výberové konanie 

Základná škola s materskou školou tubera - NEOTVÁRAŤ".

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

na zaradenie do výberového konania, oznámený predsedom Rady školy pri ZŠ s MŠ Ľubel'a

najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením (§50ds.5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

E. Ďalšie informácie:

Obec Ľubel'a, telefón: 044/55 93 246, mobil: 0905 512 941, email: lubela@lubela.sk

Ing. Erik Gemzický, PhO.

V Ľubeli, 14. mája 2019
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