
 

Obec Lipníky 

Lipníky 100, 082 12  Kapušany 

 
sp. zn.: LI-2022/122-OCÚ                       v Lipníkoch 21.06.2022 

 

 

 

     Obec Lipníky v zmysle § 4 zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v z.n.p. 

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Lipníky, Lipníky 15, 082 12  

Kapušany 

s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.09.2022. 

Zamestnávateľ: Obec Lipníky, so sídlom Lipníky 100,  

082 12  Kapušany, IČO: 00690490. 
 

 

 

A. Požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky: 

1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 1 písm. 

d), § 12 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v zmysle vyhlášky č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  

2. mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, 

3. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, 

4. splnenie podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho 

pedagogického zamestnanca, 

5. ovládanie štátneho jazyka, 

6. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

7. osobnostné a morálne predpoklady podľa zák. č. 552/2003 Z. z.   

8. bezúhonnosť  

9. zdravotná spôsobilosť 

10. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia, 

11. znalosť školskej legislatívy 

12. organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti 

13. znalosť práce s počítačom (Word, Excel, e-maily, internet) 

14. zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita 

 

 
B. Zoznam požadovaných dokladov: 

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška) s vlastnoručným podpisom 

2. profesijný štruktúrovaný životopis 

3. overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti 

(certifikáty, atestácie, a pod.), 

4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 

5. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce učiteľa a vedúceho 

pedagogického zamestnanca podľa § 16 ods. 2 zák. č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

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



 

6. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (max. 4 strany) 

7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

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

8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajoch uvedených v žiadosti a požadovaných dokladoch 

9. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

C. Platové podmienky: 
Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

D. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

1. Žiadosti (prihlášky) o účasť na výberovom konaní vrátane všetkých požadovaných dokladov 

je potrebné doručiť /poštou alebo osobne/ v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie 

na riaditeľa/ku MŠ Lipníky - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:        

Obec Lipníky 

Lipníky 100 

82   Kapušany  

 

2. Termín podania žiadosti (prihlášky): do 14.07.2022 do 12.00 hod. Rozhodujúci je dátum 

doručenia do podateľne Obce Lipníky.  

 

3. Dátum, miesto a čas výberového konania písomne oznámi zriaďovateľ tým uchádzačom, ktorí 

spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania najneskôr 7 dní pred jeho začatím. 

 

Predpokladaný termín výberového konania: august 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 Ing. Ľubomír Pankuch 

       starosta obce 

              v. r.  

  

 

 

Doručuje sa:  

1. Materská škola Lipníky, Lipníky 15 -. Rada školy pri MŠ Lipníky 

  

Spôsob zverejnenia:  

1. tlač- regionálna  

2. internet- webové sídlo zriaďovateľa: www.lipniky.sk 

3. úradná tabuľa obce             
 

 
zverejnené: 21.06.2022  

http://www.lipniky.sk/

