
Obec Rimavské Janovce, Roman Uhrin  zástupca starostu obce 

 

v y h l a s u j e 

 
 podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 

Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

 
na obsadenie funkcie 

riaditeľa/-ky Základnej školy z vyučovacím jazykom maďarským v Rimavských 

Janovciach - Alapiskola.  

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa základnej školy sa požaduje splnenie predpokladov 

podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. 

z.“) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré sú: 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady: 

Kvalifikačné predpoklady sú požadované podľa § 10 ods. 1, a § 10 ods. 2 zákona č. 138/2019 

Z. z. - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo 

vzdelávacieho programu pre kategóriu učiteľa v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Kvalifikačné predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. 

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY: 

1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 

138/2019 Z. z.) 

2. 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, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.), 

3. bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., 

4. zdravotná spôsobilosť preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon 

pozície riaditeľa školy - potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo 

(§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.), 

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

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY: 

 

 

 

 



e, 

 

 

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 

1. doklady o vzdelaní, 

2. čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 

3. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pozície riaditeľa školy 

- potvrdenie lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, 

4. návrh koncepcie rozvoja školy( § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.), 

5. profesijný životopis, 

6. motivačný list, 

7. potvrdenia o pedagogickej činnosti, 

8. 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, 

 

Prihlášky zasielajte v termíne do 10.6.2022 na adresu: 

Obecný úrad v Rimavských Janovciach , Rimavské Janovce 98001, č. 301 

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“. 

„ Neotvárať „ 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 

konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia 

podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní 

pred jeho konaní.  

 

 

 

 

 

 

V Rim. Janovciach  dňa 16.5.2022                            ……………………………………. 

                                                                                    Roman Uhrin- zástupca starostu obce   

 


