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Mesto Dudince, zastúpené primátorom PaedDr. Dušanom Strieborným podľa ustanovenia § 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 § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje 

 
VÝBEROVÉ KONANIE 

 na obsadenie miesta riaditeľa 
Spojenej školy Dudince, Ľ. Štúra 155/23, 962 71 Dudince 

 
        Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: 
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov 

• vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a §90 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 

• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti  
• ovládanie štátneho jazyka  
• aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná 
• aktívna znalosť práce s PC  (Word, Excel, PowerPoint, internet) 
• organizačné a riadiace schopnosti 
• osobné a morálne predpoklady, bezúhonnosť 
• komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť 
• zdravotná spôsobilosť 

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania: 
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní 
• profesijný životopis 
• motivačný list 
• overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1. atestácie,  a v prípade 

absolvovania základného modulu funkčného vzdelávania podľa  zákona č. 138/2019 Z. z., aj doklad o jeho 
absolvovaní 

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti  
• návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu 3-5 strán A4) 
• bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
• potvrdenie zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
• písomný súhlas uchádzača na použitie 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 
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

 
      Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
 Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať, alebo osobne doručiť 
najneskôr do 24. 05. 2021 do 12:00 hod. na adresu:  Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince.  
Obálku označte heslom „ Výberové konanie - Riaditeľ SŠ Dudince - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa. 
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky.  Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, a miesto výberového 
konania oznámený písomne Radou školy najmenej sedem dní pred konaním. 

 
                                                                                                                                                      PaedDr. Dušan Strieborný, v. r. 
V Dudinciach, dňa 27. 04. 2021                                                                                           .................................................................... 

                                                                                                                                                              primátor 
 


