
MESTO  NEMŠOVÁ 
so sídlom Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 
 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania 
 

 Mesto Nemšová 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 v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 
v y h l a s u j e 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky  
Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová  

 
 

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer. 

Predpokladaný nástup: 1.7.2019. 

Mzdové ohodnotenie: 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 v nadväznosti na Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Kvalifikačné a ostatné predpoklady: 
 kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre uvedený druh školy podľa 

Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky  

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,  
 absolvovanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), 
 bezúhonnosť,  
 zdravotná spôsobilosť, 
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

 

Ďalšie požiadavky: 
 znalosť štátneho jazyka, 
 znalosť príslušnej legislatívy,  
 organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti, 
 osobnostné a morálne predpoklady, 
 znalosť práce s PC. 

 

 



Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania: 
 písomná prihláška do výberového konania, 

 overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

 overená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 

 profesijný životopis, 

 písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, 

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, 

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

  
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte 

v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „ Výberové konanie  
ZUŠ Ľuborčianska 2, NEMŠOVÁ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Nemšová, Janka 

Palu 2/3, 914 41 Nemšová, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Nemšovej. 

Uzávierka prihlášok: 23. mája 2019. 
  
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové 

konanie najmenej sedem dní pred uskutočnením výberového konania.  

 

 

     

V Nemšovej dňa 30.04.2019  č.j. MsÚ/361/2019-951 
 

 

 

 

                  Ján Gabriš 

                                 zástupca primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


