
obec   KOSTOLNÁ VES 

Obecný úrad  Kostolná Ves 136, 972 26 Nitrianske Rudno, SR  
IČO: 00318205 DIČ:  202 12 11 720 

bankové spojenie: VUB Prievidza,IBAN: SK16 0200 0000 0000 1892 0382 

 BIC: SUBASKBX 
kontakt: tel.: +421 46 545 54 38, fax +421 46  545 50 57 

e-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk, www.kostolnaves.sk 

_______________________________________________________________________ 

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 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky 

Materskej školy, Kostolná Ves č. 62, 972 26 Nitrianske Rudno 
 

A. Kvalifikačné predpoklady: 
 odborná  a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických  zamestnancov a odborných 
zamestnancov, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. 
 

B. Ďalšie požiadavky a kritériá: 
 bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

záujme  v znení neskorších predpisov, 

 zdravotná spôsobilosť na právne úkony, 

 osobnostné  a morálne predpoklady, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné  schopnosti, komunikatívnosť, 

 práca s počítačom (práca s internetom, EXCEL, Word, Pover Point a iné, 

 preukázateľné skúsenosti s riadením MŠ, 

 flexibilita. 

 
C. Požadované doklady 

 písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania, 

 profesijný životopis, 

 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 

 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon  činnosti vedúceho pedagog. zamestnanca, 

 písomný návrh koncepcie rozvoja škôlky v rozsahu max. 5 strán, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 
zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti  všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 

 
Žiadosť  spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné doručiť v uzatvorenej  obálke s označením 

„Výberové konanie – riaditeľka/riaditeľ MŠ – neotvárať“ 
v termíne od 22.mája 2017 do 05. júna 2017 do 12.00 hod. 

 na adresu Obecný úrad,  Kostolná Ves č. 136, 972 26 Nitrianske Rudno. 
Rozhodujúci je čas doručenia. 

Termín a miesto  výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového 
konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

Ďalšie informácie na tel. čísle :  +421 903 453 813 

 

V Kostolnej vsi dňa 16. mája 2017              Mgr. Mária ŽOFČINOVÁ 

                                                                                                               starostka obce                            
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