MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Mesto Komárno v zmysle § 4 ods. 1 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.), v znení neskorších predpisov a v nadväznosti §5 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,
Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom

predpokladaný termín nástupu do práce od 01. 09. 2022
I. Kvalifikačné predpoklady:
a) získanie kvalifikačných predpokladov podľa §9 ods. 1, §10 ods. 1, §11 ods. 1d) 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.)
b) splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.
c) najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.
II. Iné kritériá a požiadavky
a) občianska bezúhonnosť podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
b) zdravotná spôsobilosť podľa §16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
d) znalosť problematiky financovania školstva, orientácia v aktuálnych otázkach školskej
výchovy a vzdelávania, základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky, znalosť
súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie,
hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací
proces a pod.),
e) osobnostné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti.
III. Zoznam požadovaných dokladov
a) písomná prihláška do výberového konania,
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní a overené doklady v zmysle zákona
č. 138/2019 Z. z. (§ 39 ods. 3)
c) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (úspešný kandidát musí odovzdať aj potvrdenie o
poskytnutí údajov na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 01. 10.
2019 okresnému úradu v sídle kraja, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. (§ 15 ods. 4)
d) doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
e) potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť pedagogického
zamestnanca, potrebná na výkon pedagogickej činnosti, nie staršie ako 3 mesiace,
f) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
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g) písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia,
h) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
i) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, uvádzaných v prílohe prihlášky.
IV. Hodnotenie - kritéria
Pri rozhodovaní bude výberová komisia hodnotiť predovšetkým podľa bodov I. – III. a pri
rozhodovaní o víťazovi prihliadne na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy bod III. g) a na znalosť problematiky, uvedenej v bode II. d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením:
„Výberové konanie, riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským –
Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno – Komárom, NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu
Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno – poštová zásielka má byť
doručená najneskôr do 16. 05. 2022 alebo je možné ju odovzdať osobne do podateľne
Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, Komárno
– najneskôr do 16. 05. 2022, do 15 00 hod.
VI. Povinné uvádzanie sumy základnej zložky mzdy
Tarifný plat najmenej vo výške od 1 011.00,- Eur
Plat zamestnanca bude určený podľa § 4 zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky
praxe.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, výberové konanie zrušiť, bez nároku na
náhradu výdavkov uchádzačov ako aj právo nevybrať žiadneho uchádzača.
Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním písomne oznámi termín a miesto
výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky
účasti na výberovom konaní.

V Komárne, dňa 20. 04. 2022

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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