
OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV 
Spišský Hrušov č. 216, 053 63  Spišský Hrušov 

 
tel.: 0911 222 514, 0911 592 122 

www.spisskyhrusov.sk, sphrusov@levonetmail.sk 
 

Spišský Hrušov, 13.04.2022 

Obec Spišský Hrušov v zmysle § 3 a § 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 (ďalej len 
„596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „552/2003 Z.z.“) 
 

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie 

 
riaditeľ/ka Materskej školy Spišský Hrušov, Spišský Hrušov č. 217, 053 63  Spišský Hrušov 

s predpokladaným nástupom od 01.08.2022 
 

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača: 
a) kvalifikačné predpoklady:  

• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „138/2019 Z.z.“), 
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.; 

b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: 

• osobné a morálne predpoklady,  
• občianska bezúhonnosť,  
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.,  
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z. a spôsobilosť používať 
slovenský jazyk v úradnom styku, 
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 
• znalosť školskej legislatívy. 

 
Zoznam požadovaných dokladov:  
1. Písomná prihláška do výberového konania. 
2. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – originál alebo úradne overená fotokópia. 
3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe.  
4. Štruktúrovaný profesijný životopis. 
5. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ - v rozsahu max. dvoch strán A4. 
6. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. 
7. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača. 
8. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. 
a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona 596/2003 Z.z.. 
9. Čestné vyhlásenie o  pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v  predložených dokladoch. 
 



Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - vo výške funkčného platu, najmenej 
915,00 eur/mesiac. 
 
Termín podania prihlášky: do 06.05.2022, do 12:00 hod.. 
 
Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ - 
Výberové konanie - MŠ“ na adresu:  

Obec Spišský Hrušov 
Spišský Hrušov č. 216 
053 63  Spišský Hrušov 
 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania prihlášku 
uchádzača, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania 
nezaradia.  
 
Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia najmenej sedem dní pred jeho 
začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.spisskyhrusov.sk a na úradnej tabuli 
v priestoroch prevádzkovateľa.  
 
 
 

 
 
 
JUDr. Adriana Tkáčová, v.r. 
          starostka obce 
 
 
 
 

Prílohy: 
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
 
 
 
  


