
OBEC HORNÝ VADIČOV 

               Obecný úrad Horný Vadičov 160, 023 45  Horný Vadičov 
        ____________________________________________________________ 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa Centra voľného času v Hornom 

Vadičove 

Obec Horný Vadičov, ako zriaďovateľ Centra voľného času Horný Vadičov č. 277,  podľa 

ustanovenia § 4 zákona 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 ustanovenia § 5 zákona 

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

v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  

Centra voľného času Horný Vadičov č. 277  

Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 3  ods. 5  zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ako aj podmienky podľa § 3 

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

1. Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov: 

 splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 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 

ďalej len „zákon č. 317/2009 Z.z.“ 

 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve, školskej samospráve a o zmene a a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

 dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona 

č. 317/2009 Z.z. 

 

2. Iné kritériá a požiadavky: 

    znalosť príslušnej legislatívy, 

    komunikatívnosť, 

    riadiace a organizačné schopnosti, 

    osobné a morálne predpoklady, 

    zdravotná spôsobilosť na prácu, 

    ovládanie štátneho jazyka, 

    znalosť práce s počítačom. 

 

 

 

 

 



3. Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

 písomná žiadosť o zaradenie do  výberového konania 

 overené kópie dokladov o vzdelaní 

 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti 

 doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady  ) 

 štruktúrovaný profesijný životopis 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia   

 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 doklad o zdravotnej spôsobilosti 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

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

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 

v zalepenej obálke: 

1. do 29. júla 2019 do 15,00 hod. 

2. na adresu zriaďovateľa: Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov č. 160,  

023 45 Horný Vadičov 

v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - Riaditeľ Centra voľného času 

v Hornom Vadičove – NEOTVÁRAŤ“, alebo osobne doručte do podateľne obecného úradu. 

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky). 
 

Termín a miesto výberového konania  prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované 

predpoklady, oznámi rada Centra voľného času v Hornom Vadičove.  
 

Ďalšie informácie: Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov č. 160, 023 45 Horný Vadičov  

č. t. 041/422 9221 

fax: 041/422 9226  

e-mail: urad@hornyvadicov.sk 

 

Nástup do zamestnania: 20. august 2019 

 

Skrátený pracovný úväzok vo výške 40 % 

 

V Hornom Vadičove dňa 15. júla 2019 

Vyvesené dňa: 16. 07. 2019 

Zvesené dňa: 

 

 
 

                                                                                                     Miroslav Káčerik 

                                                                                                starosta obce 
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