
         Reg. zn. SM-2019/001- OCÚ 

                                Obec Smilno 
 
v zmysle § 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 § 5 ods. 3 zákona č. 
552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 

 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky 

Základnej školy s materskou školou Smilno, Smilno 205, 086 33  Zborov 
 

Kvalifikačné predpoklady: 
• odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná podľa druhu a typu školy 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 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  

• absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) v zmysle zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

• najmenej 5  rokov pedagogickej praxe 
 

Ďalšie požiadavky: 
• občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady 
• ovládanie štátneho jazyka 
• riadiace a organizačné schopnosti 
• zdravotná spôsobilosť na prácu 

 
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

• prihláška do výberového konania 
• profesijný životopis 
• overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy 
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového 

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

• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 
 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné zaslať poštou alebo osobne 
doručiť  do 31.1.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad Smilno, Smilno 194, 086 33  Zborov v 
zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ" NEOTVÁRAŤ!  
Dátum a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením. 
 
V Smilne dňa 4.1.2019 
 
 
 
 
        Bc. Vladimír Baran v. r. 
          starosta obce Smilno 
 ____________________________________________________________________________ 
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