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Oznámenie o vyhlásení výberových konaní 

Mesto Púchov 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme                       
v znení neskorších predpisov  

vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  

s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2014 

1. Materskej školy, Mládežnícka 13, Púchov 
2. Materskej školy, Chmelinec 1411, Púchov 
3. Základnej umeleckej školy, Poštová 809, Púchov 

Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritériá a požiadavky: 

 odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy v zmysle 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 
MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 
 bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť, 
 zdravotná spôsobilosť,  
 ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku, 
 znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy, 
 znalosť v oblasti pracovno – právnych a ekonomických vzťahov. 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
 úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, 
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
 profesijný štruktúrovaný životopis, 
 písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy, 
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a 

vedúceho pedagogického zamestnanca, 
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, 
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v 

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



Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi doručte do 20. mája 2014 do 15. 00 hod. na adresu Mestský úrad Púchov, 
Štefánikova 821/21, Púchov.  Obálku označte heslom „Výberové konanie (názov a sídlo 
školy) - NEOTVÁRAŤ". 

 
Miesto a termín otvárania obálok bude oznámený príslušnému predsedovi rady školy. 

 
Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového 

konania zaradené. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia  

prihláseným uchádzačom, spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania, 
najmenej sedem dní pred dňom konania výberového konania. 
 
 Ďalšie informácie: 042/4650848 
 
 
Púchov 17. 04. 2014 
 
 
 
         Mgr. Marián Michalec v. r. 
             primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


