
 

OBEC KALUŽA 
Kaluža 4, 072 36   Kaluža 

 
 

 

Obec Kaluža podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 

výberové konanie 
 

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kaluža 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: 

– vzdelanie podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

– najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, 

– vykonanie  prvej atestácie, resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa § 61 ods.12 zákona č. 317/2009 

Z. z. 

 

Ďalšie požiadavky a kritériá: 

– občianska bezúhonnosť, 

– zdravotná spôsobilosť na prácu, 

– spôsobilosť používať štátny jazyk, 

– znalosť príslušnej legislatívy, 

– znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 

– osobnostné a morálne predpoklady, 

– organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
– prihláška do výberového konania, 

– štruktúrovaný profesijný životopis, 

– overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní    a o absolvovaní I. atestácie, I. kvalifikačnej skúšky alebo jej 

náhradnej formy, 

– potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,  

– výpis z registra trestov  nie starší ako 3 mesiace, 

– písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu najviac dvoch strán,  

– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca potrebnej na výkon 

pedagogickej činnosti, 

– fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady získané ďalším 

vzdelávaním (vysvedčenia, certifikáty a pod.), 

– čestné vyhlásenie o pravdivosti uvádzaných údajov, 

– písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č.122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

Písomnú prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením mena a adresy odosielateľa a 

označením: „Výberové konanie MŠ Kaluža – neotvárať“ najneskôr 04.12. 2017 do 14.00 hod. osobne do podateľne obecného 

úradu alebo poštovým prepravcom na adresu: Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36 Kaluža. Prihlášky doručené do podateľne 

obecného úradu resp. odovzdané poverenému zamestnancovi obce poskytovateľom poštových služieb po tomto termíne 

nebudú akceptované.  

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované podmienky. Uchádzačom spĺňajúcim podmienky budú termín a miesto výberového konania oznámené 

elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške do výberového konania najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

 

V Kaluži, dňa 13.11.2017     

 

Ing. Ján Čuchran 

starosta obce 


