
Starosta Obce Čakanovce, Mgr. Vojtech Bodor, LL.M., dr.h.c., v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 
riaditeľa školy:  
  

 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -                      

       Alapiskola, 985 58  Čakanovce č.29  
 

 
V Čakanovciach 03.02.2020 Číslo: R2020//000017 

 

       Na výkon kariérovej pozície riaditeľa základnej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 
ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z. ) a § 39 ods. 3 zákona č. 
138/2019 Z. z., ktoré sú. 

 
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: 
 
       Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. - vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom 
programe pre kategóriu učiteľa základnej školy. 
 

 
OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY: 
 
1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 

Z. z.) 
2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej 

dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.), 

3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.), 
4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.), 
5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.) 
 
OSTATNÉ POŽIADAVKY: 
 

   Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy – samostatného právneho 
subjektu: 
 
 Ústava Slovenskej republiky, 
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 
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 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov. 

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY: 

 schopnosť rozhodovať, 
 dobré komunikačné zručnosti, 
 osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti, 
 systémové a koncepčné myslenie, 
 schopnosť pracovať v kolektíve, 
 schopnosť motivovať. 
 
PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 
 
1. doklady o vzdelaní, 
2. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského 

zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára, 
3. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti,  
4. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s VJM – Alapiskola, 985 58 Čakanovce 29 ( § 4 ods. 1 

zákona č. 596/2003 Z. z.), 
5. profesijný životopis, 
6. motivačný list, 
7. potvrdenia o pedagogickej činnosti, 
8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
zasielajte do 29.02. 2020 na adresu:  

Obec Čakanovce 
Čakanovce 312  
985 58  Radzovce 
 

s vyznačením na obálke: 

NEOTVÁRAŤ  

VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA s VJM,  

číslo: R2020//000017   

Kontaktná osoba: Mgr. Vojtech Bodor, telefón: 0917869033. 
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Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného 
zamestnanca 
 
§ 9 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z. ) 
 
(1) 
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú 
 
a)kvalifikačné predpoklady, 
b)bezúhonnosť, 
c)zdravotná spôsobilosť, 
d)ovládanie štátneho jazyka. 
 
(2) 
Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj 
poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.  
 
(3) 
Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom 
národnostnej menšiny a na výkon pracovnej činnosti v školskom zariadení s výchovným jazykom 
národnostnej menšiny alebo v zariadení sociálnej pomoci s výchovným jazykom národnostnej menšiny 
je aj ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny; to neplatí, ak ide o učiteľa slovenského jazyka v 
škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.  
 
(4) 
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať 
po celý čas výkonu pracovnej činnosti.  
 
§ 10 Kvalifikačné predpoklady 
(1) 
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického 
zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca sú vzdelanie 
a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.  
(2) 
Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom 
programe v študijnom odbore špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa 
§ 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín 
týždenne.  
(3) 
Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v 
špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej 
skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané 
alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo 
sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom odbore špeciálna pedagogika 
alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).  
(4) 
Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#paragraf-43.odsek-1.pismeno-g
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#paragraf-43.odsek-1.pismeno-g
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a) získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon 
pracovnej činnosti,  

b) vykonanie prvej atestácie a 
c) najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti. 

 
(5) 
Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa najmenej päť 
rokov výkonu pracovnej činnosti lektora vzdelávania.  
 
(6) 
Od učiteľa profesijného predmetu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 
vyžaduje aj  
a) odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe 
podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,  
b) odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13) 
 
Vzdelanie 
 
§ 11 Stupeň vzdelania 
 
(1) 
Vyžadovaným stupňom vzdelania pre 

a) učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného 
rozvoja, školského špeciálneho pedagóga a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa,  

b) zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, 
c) učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie, 
d) učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je 

najmenej úplné stredné odborné vzdelanie,  
e) školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie.  
 
(2) 
Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia alebo 
triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzťahuje vyžadovaný stupeň 
vzdelania podľa odseku 1.  
 
 
§ 39  zákona č. 138/2019 Z.z. 
Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec 
 
(1) 
Vedúcim pedagogickým zamestnancom je 
a) riaditeľ, 
b) zástupca riaditeľa, 
c) hlavný majster odbornej výchovy, 
d) vedúci vychovávateľ. 
(2) 
Vedúcim odborným zamestnancom je 
a) riaditeľ, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#poznamky.poznamka-12
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#poznamky.poznamka-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#poznamky.poznamka-13
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b) zástupca riaditeľa, 
c) vedúci odborného útvaru. 
 
(3) 
Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a činnosť vedúceho odborného zamestnanca môže 
vykonávať ten, kto spĺňa  
 
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii 
pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a  
b)podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný 
zamestnanec s prvou atestáciou.  
 
(4) 
Ak ide o policajnú školu, činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten 
pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa predpoklady podľa odseku 3 alebo má odbornú prax podľa 
osobitného predpisu29) najmenej desať rokov.  
 
 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/20190901#poznamky.poznamka-29

