
          Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345 

Podľa ustanovenia §4  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 riaditeľ/riaditeľka 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY  č. 110, 941 32  Semerovo 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady: 

 Získanie kvalifikačných predpokladov podľa §9 ods.1, §10 ods.1, §11 ods. 1 d) 
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.) 

 Splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. 
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. 

Iné kritériá a požiadavky: 
 bezúhonnosť 
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti 
 ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom 
 znalosť legislatívy pre oblasť školstva 
 organizačné a riadiace schopnosti 

Zoznam požadovaných dokladov: 
 písomná prihláška do výberového konania, 
 overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní a overené doklady v zmysle 

zákona č. 138/2019  Z.z. (§39 ods. 3) 
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť pedagogického 

zamestnanca, potrebná  na výkon pedagogickej činnosti, nie staršie  ako 3 mesiace, 
 profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu) 
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

 
Plat zamestnanca bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. 

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ/ka  ZŠ Semerovo – Neotvárať“ posielajte  v zalepenej 
obálke najneskôr do 1.  februára 2023 na adresu: Obec Semerovo, 941 32  Semerovo č. 345, 



alebo podajte osobne  v podateľni obce. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania 
na poštovej pečiatke.) 

Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní 
pred jeho uskutočnením. 

V Semerove 09.01.2023                                                                  Ing. Peter Čelko, v.r.             
                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


