
  OBEC  BELÁ 

                                       

                                                                                                           

Obec Belá v zmysle §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 zákona č. 552/2003 Z. z.                 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 

 

                                                                    vyhlasuje 
 

                                            výberové konanie na funkciu riaditeľa 

                 Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, 943 53 Belá 24 
                                                               (bez právnej subjektivity) 
 

                                                     s nástupom 1. septembra 2022 

 

podľa nariadenia vlády SR  č. 220/2022 Z.z..  ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zamestnancovi patrí zamestnancovi pri 

výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa taríf pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov od 1.júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č.2 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 

 vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

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

 predloženie návrhu koncepcie rozvoja materskej školy 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 

 absolvovanie 1. atestácie, 

 splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

 znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva, 
 znalosť v oblasti ekonomických a pracovno-právnych vzťahov 

 organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti 

 znalosť práce PC (Word, Excel, internet), 
 ovládanie štátneho jazyka 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

 písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti 
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Uzávierka prihlášok: 9.augusta2022 o 12.00 hod. 
 

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou na adresu: 
Obec Belá, Belá 32 ,943 53  Ľubá 

Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ BELÁ -

NEOTVÁRAŤ!“  Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, 

spĺňajúcim  podmienky zaradenia do výberového konania písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím. 

 
V Belej, dňa 18.07.2022                                                                                                         Klaudia Pintérová,v.r. 
                        starostka obce 


