
VÝBEROVÉ KONANIE NA MIESTO UČITEĽKY 
MATERSKEJ ŠKOLY, HVIEZDOSLAVOVA 2/110, 
LADCE 
 
  
Obec Ladce, ako zriaďovateľ Materskej školy, Hviezdoslavova 2/110, Ladce vyhlasuje 

výberové konanie na miesto učiteľky MŠ  s predpokladaným nástupom od 1. septembra 

2020. 

 

Kvalifikačné a iné predpoklady: 
príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 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. 

Osobnostné predpoklady : 

Bezúhonnosť, dôveryhodnosť, zodpovednosť, tvorivosť, flexibilita, samostatnosť a 

rozhodnosť, zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť, komunikačné a organizačné 

schopnosti, pozitívny prístup k riešeniu problémov, ochota pracovať so zvýšeným 

nasadením, zvládanie záťažových situácií, zdravotná spôsobilosť,  ovládanie štátneho 

jazyka, znalosť školskej legislatívy, aktívne využívanie informačno-komunikačných 

technológií.  

  

Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. 

Uchádzači o pracovné miesto doručia: 

• Žiadosť o prijatie do zamestnania /s kontaktnými údajmi/ 
• Doklady o vzdelaní /overená fotokópia dokladu o vzdelaní/ 
• Profesijný životopis 
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  

poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu , Hviezdoslavova 599 / 133, Ladce 

 najneskôr do 30. júna 2020. 

Obálku je potrebné označiť „Učiteľka MŠ Ladce“ 

  

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po 

stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzači, ktorí budú 



spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú prizvaní telefonicky alebo e-mailom na prijímací 

pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 7. 7.2020. 

  

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní: 

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je 

vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym 

základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje 

uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, 

budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. 

Obec Ladce  uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 roky. 

  

                                                                                           Ing. Jaroslav Koyš 

                                                                                          Starosta Obce Ladce 


