
Obec Hamuliakovo, adresa: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, v zmysle §3 a §4 zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

                                                         vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky 

Základnej školy Hamuliakovo, Dunajská 126/16A, 900 43 Hamuliakovo 
s nástupom od 01.08.2022 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie kritériá:  
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z., 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov 

• absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady v zmysle zákona 138/2019 Z.z. 
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
• osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa §15 zákona 

138/2019 Z. z. 
• zdravotná spôsobilosť v zmysle §16 zákona 138/2019 Z. z. 
• ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona 138/2019 Z. z. 
• znalosť príslušnej legislatívy  
• organizačné a riadiace schopnosti  

 
Požadované doklady 

• prihláška do výberového konania 
• profesijný životopis 
• overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhrady 
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  
• potvrdenie o pedagogickej praxi 
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
• písomný návrh Koncepcie rozvoja Základnej školy Hamuliakovo  
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy 

v zmysle zákona 596/2003 Z.z. 
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v prílohe žiadosti 
• písomný súhlas s použitím osobných údajov pre  potreby výberového konania podľa 

zákona 18/2018 Z. z.  

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením 
„Výberové konanie – riaditeľ/ka Základná škola Hamuliakovo – neotvárať“, do 
14.06.2022. do 12,00 hod., na adresu: Obecný úrad Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 900 43 
Hamuliakovo.  

 
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, 
ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom 
výberového konania. 

 
V Hamuliakove,  24.05.2022 
 

 
Ing. Ludmila Goldbergerová                                                                                                                 
starostka obce Hamuliakovo   


