MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
KV/ŠÚ/2663/2022/7484/IH

Bratislava 8. 4. .2022

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves podľa ustanovenia § 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 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Borská 4, Bratislava
s nástupom od 17. júna 2022.
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.
Požadované doklady k prihláške:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
2. Profesijný štruktúrovaný životopis.
3. Overené kópie dokladov o spĺňaní kvalifikačných predpokladov.
4. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov výkonu
pedagogickej činnosti (zápočtový list).
5. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
podľa § 15a) ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti
pedagogického zamestnanca (text lekárskeho potvrdenia musí byť dodržaný).
7. Písomný stručný návrh koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie v rozsahu najviac 2
štandardných strán (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,
zarovnanie do bloku, okraje zo všetkých strán 2,5 cm, návrh koncepcie má obsahovať
víziu školy a návrh rozvoja školy (ciele a návrh konkrétnych úloh k ich splneniu) v rôznych
oblastiach z pohľadu uchádzača.
8. Kópie osvedčení o absolvovaní ďalšieho vzdelávania.
9. Čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c)
a e) a ods. 8 písm. c) 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.

Platové podmienky:
• v zmysle zákona 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

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:
• Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame doručiť do
3. mája 2022 do 15:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ
KONANIE – MŠ BORSKÁ 4 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Mestská časť BratislavaKarlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava do podateľne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum
podania na odtlačku poštovej pečiatky.
• Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
• Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na oddelení školstva
miestneho úradu, na telefónnych číslach 02/70711222 alebo 02/70711/223 alebo na emailovej adrese: skolstvo@karlovaves.sk.
S úctou
Dana Čahojová
starostka

