
                                                                    OBEC Boheľov

                                                  Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. 12

                            IČO:00305316, tel. č. 031/5590589, e-mail: bohelov@real-net.sk

Obec Boheľov v zmysle § 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 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky na 85 % pracovný úväzok

                             Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                 Magyar Tannyelvű  Óvoda Bögellő 20.

                                                          s nástupom od 01.07.2018

Podmienky účas   výberového konania:

- kvalifikačné požiadavky:  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ 

školského zariadenia v zmysle ust. § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

- morálna bezúhonnosť podľa ust. § 6, ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

- zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 6 ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z. z., 

- v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie

rozvoja materskej školy,

- od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie. 

Ďalšie požiadavky:

- manažérske schopnos  pre riadiacu funkciu, komunika vnosť a flexibilita,

- ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,

- znalosť práce s PC.

Požadované doklady a písomnos  k účas  na výberovom konaní:

- písomná prihláška do výberového konania,

- doklady o vzdelaní -overené fotokópie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,

- štruktúrovaný profesijný životopis, 

- doklad o bezúhonnos   /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,

- spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej  školy,

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov,

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilos  pre výkon činnos  učiteľa a vedúceho 

pedagogického zamestnanca / nie staršie ako 3 mesiace/, 



- súhlas uchádzača na použi e osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

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

- čestné vyhlásenie o pravdivos  všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiados .

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame odovzdať osobne alebo zaslať v obálke 

s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ,  neotvárať˝  najneskoršie do  19. júna  2018,  na 

adresu:  Obec Boheľov, Obecný úrad , 929 01 Boheľov č. s. 12. 

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí  nespľňajú požadované podmienky.

     Uchádzačom, ktorí spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania 

oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním. /27.06.2018 Materská škola s VJM Boheľov č. 20, 

Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20./

 

 

     v Boheľove, 18.05.2018                                                        Kázmérová Mária

                                                                                                          starostka obce                                                 



                                                               

                                                                Bögellő Község

                                                  Községi Hivatal, 929 01 Bögellő 12

               IČO: 00305316, tel. szám: 031/5590589, e-mail: bohelov@real-net.sk

Bögellő Község a 2003. évi 596. Számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi 

önkormányza  szervekről szóló törvényének  4 § - a, valamint a SZK NT 2003 évi 552. számú 

közérdekű munkavégzéstől szóló törvények alapján  pályázatot hirdet a 

                                      Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                       Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20.

                                      igazgatói sztségének betöltésére 85 %  munkaviszonyban.

  A megbízatási időszak kezdete 2018. július 1.

Pályáza  feltételek:

- szakképesítési feltételek, az ado  iskolai létesítményre vonatkozó szakmai és pedagógusi 

alkalmasság, a 2009.évi 317. számú törvény 34.§-a rendelezéseinek értelmében , valamint 

a 437/2009 számú törvény értelmében ,

- legalább 5 év  pedagógiai gyakorlat / a 2003.évi 596.számú törvény 3. §-ának 5. bekezdése 

értelmében/,

- ekölcsi fedhetetlenség / a 2009.évi 317.számú törvény 6. § -a,  1. bekezdésének b/ pontja 

értelmében/,

- egészségi alkalmasság / a 2009. évi  317. számú törvény 6. §-a,  1. bekezdésének c/ pontja 

értelmében/,

- a 2003. évi 596. számú törvény 4. § - a, 1. bekezdése értelmében a pályázoknak be kell 

nyújtaniuk az óvoda fejlesztésére vonatkozó ,  saját elképzeléseiket,

- 2017.1.1. kötelező az 1. atesztáció befejezése.

További követelmények:

- szervezői és irányítói képesség, rugalmasság, komunikációs készség,

- a magyar és  a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban,

- szamítógép kezelési ismeretek.

A pályázathoz szükséges iratok és benyújtandó mellékletek:

- írásbeli jelentkezés a meghírdete   pályázatra,

- a képesítést  igazoló okmányok / hitelesíte  másolatok/ a 2009.évi 317. számú törvény 

rendelkezései értelmében,

- szakmai önéletrajz, feltöltve az esetleges továbbképzéseket igazoló okmányok másolatával, 

nyelvtudás, speciális képze ség, díjak, publikációs tevékenység stb.,



- három hónapnál nem régebbi keltezésű  erkölcsi bizonyítvány,

- az óvoda irányítására és fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozo  változata,

-  igazolás az 5 évet meghaladó pedagógiai gyakorlatról, 

- a tanítói és vezetői beosztás végzésére vonatkozó alkalmasságról, illetve a szellemi és fizikai 

állapotról szóló orvosi igazolás / három hónapnál nem régebbi/,

- a jelentkező írásban benyújto  személyi adatainak feldolgozását lehetővé tévő beleegyező 

nyilatkozata a 2018.-as évi 18.  számú, a személyi adatvédelemre vonatkozó törvény 

rendelkezéseinek értelmében,

- becsületbeli nyilatkozat a kérvény mellékletét képező minden adat hitelességéről.

Az írásbeli jelentezést a fent említe  okmányokkal együ  kérjük leadni személyesen  vagy  elküldeni 
lezárt borítékban, a borítékon „Výberové  konanie -riaditeľ MŠ neotvárať ˝ megjelöléssel 

legkésőbb 2018.június 19.-ig ,  az alábbi címre elju atni: Obec Boheľov, Obecný úrad, 929 01 

Boheľov č. s. 12.

     A pályazat meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azon jelentkezők 

pályazatait az aljárásba, akik nem teljesí k az előírt feltételeket.

     Azok a pályázók, akik teljesí k a pályazatban megszabo  feltételeket,  a versenypályázat  

kiértékelése elő  írásban kapnak értesítést annak pontos helyéről és idejéről legkevesebb 7 nappal 

a kiértékelés elő .  /2018.06.27. Materská škola s VJM Boheľov č. 20, Magyar Tannyelvű Óvoda 

Bögellő 20./

Bögellő, 2018.05.18.

                                                                                                  

                                                                                                    Kázmér Mária

                                                                                                      polgármester


