
 
Mesto Stará Ľubovňa 

 

 
v súlade s § 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 v nadväznosti na § 5 zákona č. 

552/ 2003 z. Z., o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 

 

Základná škola, Komenského 6, 064 01Stará Ľubovňa. 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie 

miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o 

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 a odborných zamestnancov, 

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe, 

- absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a 

podkategóriu pedagogických zamestnancov. 

 

Iné požiadavky: 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

- bezúhonnosť, 

- znalosť príslušnej legislatívy, 

- riadiace a organizačné schopnosti, 

- osobné a morálne predpoklady, 

- komunikatívnosť, 

- schopnosť samostatnej práce s PC, 

- vítaná znalosť cudzieho jazyka. 

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:  
-   doklad o absolvovaní 1. atestácie, 

-   overené kópie dokladov o vzdelaní, 

-   doklad o dĺžke pedagogickej praxe,  

-   výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),  

-   profesijný životopis,  

-   návrh koncepcie rozvoja školy,  

-   písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s 

§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Základná 

škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa, – Neotvárať “, je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 

12. mája 2017 do 11:00 h. na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa. 

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

zaradenia do výberového konania, písomne oznámené v zákonom stanovenej lehote. 

 

 

V Starej Ľubovni 20.4.2017                                                                     PhDr. Ľuboš Tomko  v.r. 

Vyvesené dňa: 20.4.2017                                                                               primátor mesta 


