
  EDUCO NO s. r. o., Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo      
 v y h l a s u j e      

výberové konanie na riaditeľa školy –  
Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme: 

a) vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, získanie 
profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. 

b) minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 
c) bezúhonnosť 
d) zdravotná spôsobilosť 
e) ovládanie štátneho jazyka 

Iné kritériá a požiadavky: 

a) pedagogická prax na podobnom type školy 
b) komunikačné, organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti 
c) osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť 
d) znalosť pracovnoprávnych vzťahov,  finančná a rozpočtová gramotnosť 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

Uchádzači o výberové konanie k písomnej prihláške do výberového konania doložia: 

 profesijný životopis 

 úradne overené kópie dokladov o vzdelaní 

 písomný návrh koncepcie rozvoja školy 

 potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca 

 čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 

Písomná prihláška spolu s uvedenými dokladmi musí byť doručená v obálke s označením 

„Výberové konanie, EDUCO NO s.r.o, Slanická osada 2178,029 01 Námestovo – 

NEOTVÁRAŤ“  s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 30. 06. 2022  na adresu: 

EDUCO NO s. r. o., Slanická osada 2178, 029 01  Námestovo 

 

O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.  Vyhlasovateľ 

si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované podmienky. 


