
1 

 

 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV 

FARNOSŤ VEĽKÝ MEDER 
932 01 Veľký Meder, Sv. Štefana 338/24, mob.0905 326519, e-mail:mahulanyi@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Č. 8/2022             Veľký Meder, 30.05.2022  

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Meder, ako zriadovateľ Katolíckej materskej školy 

sv. Matky Terezy s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda, 

Sv. Štefana 499/28, Veľký Meder – Nagymegyer, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. 

Józsefom Mahulányim, v súlade s § 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 v súlade   s   § 5  zákona  NR SR  č. 552/2003  Z.z.  o  výkone   práce  vo  

verejnom  záujme v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Katolíckej materskej školy sv. Matky Terezy s vyučovacím jazykom maďarským - 

Szent Teréz Anya Katolikus Óvoda, Sv. Štefana 499/28, Veľký Meder – Nagymegyer  

na deň 15. júna 2022 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v 

podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného 

zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

• podmienka zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo 

samostatný odborný zamestnanec (§ 39 zákona č. 138/2019 Z. z.), 

• ku dňu výberového konania najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti (§3 ods. 5 zákona č. 

596/2003 Z. z.), 

• bezúhonnosť (§ 9, § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.), 

• zdravotná spôsobilosť (§ 9, § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.), 

• ovládanie štátneho jazyka (§ 9, § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.). 

 

 

Ďalšie požiadavky a kritériá: 

 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003Z. 

z.), 

• znalosť príslušnej legislatívy 

• organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti 

• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 

• ovládanie práce s počítačom 
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Požadované doklady uchádzačov: 

 

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)  

2. profesijný životopis 

3. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise 

4. overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

5. potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 

6. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

7. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vydá lekár so špecializáciou v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo 

8. písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.) 

9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 

konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

10. krstný list – originál  

11. písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedetvo o živote uchádzača, ak nežije 

na území farnosti Veľký Meder 

 

 

 
Prihlášku  do    výberového  konania  spolu  s  požadovanými  dokladmi  je  potrebné zaslať  alebo 

osobne doručiť v termíne do 13. júna 2022 na adresu: Rímskokataolícka cirkev, farnosť Veľký 

Meder, Sv. Štefana 338/24, 932 01 Veľký Meder. Obálku označte "VÝBEROVÉ  KONANIE“ 

KMŠ, Sv. Štefana 499/28, Veľký Meder - NEOTVÁRAŤ".  Informácie na t. čísle  0905 326519. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Mgr. József Mahulányi 

farár  


