
 

 

Banskobystrický biskup  Mons.  Marián Chovanec 
v y h l a s u j e 

výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky 
Cirkevnej základnej školy sv. Pavla, 935 25 Nová Dedina č. 97 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy v zmysle 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 
a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických  zamestnancov a odborných 
zamestnancov,  

- prvá  atestácia,  
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe. 

Osobnostné a špeciálne predpoklady: 
- osobnostné a morálne predpoklady, 
- občianska bezúhonnosť preukázaná z výpisu z registra trestov (nie starším ako tri mesiace), 
- splnenie vyššie uvedených požiadaviek, 
- zdravotná spôsobilosť, 
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 
- znalosť školskej legislatívy, 
- znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, 
- práca v predmetových komisiách (vítaná), 
- odborná publikačná činnosť (vítaná). 

Doplňujúce požiadavky sú: 
- príprava vedúcich pedagogických zamestnancov (vítané.) 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní doloženú o: 
A)  presnú adresu pre doručovanie písomností a telefonický kontakt, 
B)  overené doklady o vzdelaní a prvej atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),  
C)  profesijný štruktúrovaný životopis, 
D)  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 
E)  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac), 
F)  potvrdenie o pedagogickej praxi (nie staršie ako jeden mesiac), 
G) odporúčanie miestneho duchovného z miesta bydliska, 
H)  vypracovaný návrh koncepcie riadenia školy, 
CH) súhlas uchádzača o použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona 

NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (nie starší 
ako jeden mesiac). 

Doklady A) až CH) vložíte do obálky, na ktorej vyznačíte „výberové konanie a presný názov školy“ 
a zalepíte. Do novej obálky vložíte žiadosť a obálku s vyznačením „výberové konanie a presný 
názov školy“ doručiť do 18. mája 2017 na Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská 
Bystrica.   
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Brázdilová T-048/472 08 08       

Mons. Marián Chovanec 
banskobystrický biskup 
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