
 
      Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

Šíravská 7, 821 07  Bratislava 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Naše číslo: 661/9622/2019/ŠKS/IM      Bratislava, 16.09.2019 

 

 

 

 

 

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa podľa ustanovenia § 4 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 § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

výberové konanie na obsadenie funkcie: 

 

RIADITEĽ/RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY  

Kríková 20, 821 07 Bratislava 

s nástupom od 1. januára 2020 

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:  

 kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy podľa 

zákona MŠ SR č. 138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov,  

 prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. 

 

Iné požadované predpoklady a kritériá: 

 bezúhonnosť, 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania, 

 znalosť práce s PC (Word, Excel, internet), 

 znalosť legislatívy pre oblasť školstva, 

 osobnostné a morálne predpoklady, 

 vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl. 

 

Požadované doklady k prihláške: 

 písomná žiadosť' o zaradenie do výberového konania, 

 profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass, 

 overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní, 

 overená kópia osvedčenia o absolvovaní prvej/druhej atestácie, 
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 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, osobitne riadiacej praxe, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 potvrdenie lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti 

riaditeľa školy, 

 písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie v rozsahu najviac 3 

štandardných strán (typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, zarovnanie do 

bloku, okraje zo všetkých strán 2,5 cm), 

 kópie osvedčení o absolvovaných programoch kontinuálneho vzdelávania, 

 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 

 

Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie - MŠ Kríková 20 - Neotvárať!“ 

žiadame poslať do 25. októbra 2019 do 12,00 hod. na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava alebo podať osobne v Podateľni miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Vrakuňa. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej 

pečiatky.) 

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne najmenej 

sedem dní pred jeho uskutočnením. 

 

Prípadné ďalšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na odbore školstva, kultúry, športu 

a sociálnych vecí miestneho úradu, na telefónnych číslach: +4212 40 20 48 64, 0948 208 750 alebo e-

mailom na adrese: 

miroslava.galajdova@vrakuna.sk 

anna.murcinova@vrakuna.sk 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r. 

    starosta 
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