
Obec Kamenec pod Vtáčnikom 
Sídlo:  Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 
Zastúpenie: Ing. Dušan Ďuriš, starosta obce   
 
 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 

učiteľka Materskej školy Kamenec pod Vtáčnikom 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky: 
 

 min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho 
novely zákona č.390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 občianska a morálna bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť. 
 
Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania: 
 

 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešného uchádzača sa budú vyžadovať úradne overené 
kópie) 

 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať výpis z registra 
trestov nie starší ako 3 mesiace) 

 písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11  zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 telesná a duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti (u úspešného uchádzača sa bude 
vyžadovať lekárske potvrdenie) 

 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

 
Žiadosť o zamestnanie s požadovanými dokladmi je potrebné poslať alebo osobne doručiť najneskôr do 
26.07.2021 do 12,00 hod.na adresu: Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Obecný úrad,  Dolnokamenčianska 
1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom alebo mailom na adresu:  podatelna@kamenec.sk 

 
Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači. 
 
Dátum nástupu do zamestnania: 01.09.2021 
 
Bližšie informácie:  
 

 Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57,  972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 

  046/5465 015 

 www.kamenec.sk, podatelna@kamenec.sk 
                                  
Kamenec pod Vtáčnikom, 06.07.2021 

            Ing. Dušan Ďuriš 
                 starosta obce 

http://www.kamenec.sk/

