
  

Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky                     IČO: 00647209              Email: andrea.trylcova@vrutky.sk  

IBAN: SK04 0200 0000 0000 1172 4362                 DIČ: 2020591716           www.vrutky.sk 

BIC: SUBASKBX                                                     Tel.: 043/424 18 07        Fax: 043/428 12 85              

 

 

 

 
Mesto Vrútky 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 predpisov a 

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

predpisov  

                                                    vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky   

Základnej školy Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, Vrútky 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 

Predpokladaný nástup: 15. júla 2019 

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

 Osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy 

podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 

437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, 

 ukončenie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy), 

 najmenej päť rokov pedagogickej praxe, 

 bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 znalost príslušnej legislatívy,  

 práca s PC, 

 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, 

 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, 

 flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť. 

 Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 

 písomná prihláška do výberového konania, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

 doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených 

dokladoch,  

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, 
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 písomný súhlas uchádzača so spracovaním  osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi, doručte v zalepenej obálke s označením „Výberové 

konanie ZŠ“  osobne do podatelne MsÚ, alebo  na adresu:  

Mesto Vrútky 

odbor služieb 

Námestie S. Zachara 4 

038 61 Vrútky  

Uzávierka prijímania obálok je do 27.mája 2019. 

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači písomne informovaní 

najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

  

 

       Mgr. Branislav Zacharides 

                primátor mesta 

              v.r. 

 

 

 

 

 


