Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1
076 43 Čierna nad Tisou
tel.: 056 / 6872201, fax: 056 / 6872205
Naša značka: 3288/2022-974-2022-URAD

Vaše číslo:

V Čiernej nad Tisou dňa 1.4.2022

Mesto Čierna nad Tisou vyhlasuje v súlade s § 3 a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 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 § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľ / ľka Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 160/3
v Čiernej nad Tisou
s predpokladaným nástupom od 1. júna 2022
Požadované predpoklady na výkon funkcie:
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou
atestáciou alebo jej náhradou,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť na výkon povolania podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,, spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z,.
Ďalšie požadované predpoklady :
• znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z
príslušnej oblasti školstva,
• organizačné a riadiace schopnosti,
• práca s počítačom ( práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint ).
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
• prihláška do výberového konania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o vzdelaní,
• doklad o bezúhonnosti – čestné prehlásenie. Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba
od úspešného uchádzača,
• doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného
vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania (§ 89 zákona),
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• písomne spracovaná koncepcia rozvoja Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v
Čiernej nad Tisou,
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch a v prílohách
žiadosti, ktoré účastník predkladá do výberového konania,
• čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy alebo riaditeľa
školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania minimálne v
rozsahu uvedenom nižšie:
e-mail:
web:

mesto@ciernanadtisou.sk
www.ciernanadtisou.sk

„V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) dobrovoľne udeľujem súhlas Mestu
Čierna nad Tisou so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o zaradenie
do výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa, v profesijnom životopise, osobnom
dotazníku, ako aj osobných údajov získaných v priebehu výberového konania, alebo iných
činnostiach súvisiacich s výberovým konaním.
Prevádzkovateľovi udeľujem súhlas spracúvať konkrétne tieto osobné údaje:
▪ Meno a priezvisko
▪ Adresu bydliska (ak je súčasťou životopisu)
▪ Miesto narodenia (ak je súčasťou životopisu)
▪ Dátum narodenia (ak je súčasťou životopisu)
▪ E-mail
▪ Telefónne číslo
▪ Fotografiu (ak je súčasťou životopisu)
Súhlas som poskytol / poskytla na účely výberového konania na funkciu riaditeľa zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna and Tisou. Pri spracúvaní osobných údajov
nedochádza k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
Súhlasom nie je dotknuté moje právo na prenosnosť, opravu, namietať automatizované
individuálne rozhodovanie a profilovanie, namietať spracúvanie osobných údajov a právo na
výmaz osobných údajov.“
Poučenie o súhlase s použitým osobných údajov
Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, inak jeho platnosť zanikne po uplynutí 6
mesiacov od jeho udelenia. Potom, ak súhlas nebude medzičasom odvolaný, budú poskytnuté
údaje anonymizované a využívané výhradne na štatistické účely.
Platové podmienky: 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 vo výške funkčného
platu najmenej 1118,00 €.
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť v
uzatvorenej obálke na adresu:
Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1
07643 Čierna nad Tisou
s viditeľným označením: „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ / ĽKA ZŠ s VJS - NEOTVÁRAŤ !“
Na obálke musí byť uvedené meno odosielateľa.
Termín podania prihlášky do: 4. mája 2022 do 12,00 hod.
Podmienky výberového konania sú v plnom znení zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta Čierna nad Tisou v sekcii Úradná tabuľa. Vyhlasovateľ výberového konania si
vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
V Čiernej nad Tisou dňa 1. apríla 2022
Ing. Marta Vozáriková
primátor mesta

e-mail:
web:

mesto@ciernanadtisou.sk
www.ciernanadtisou.sk

