
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie - SOŠ technická 

Prešov 

Voľné pracovné miesto 

 

Riaditeľka SOŠ technickej, Volgogradská 1,  v zmysle  § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie: 

Kvalifikačné predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, 

 kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR  

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti a 

 vykonanie I. atestácie podľa § 27 ods. (5) alebo jej získanie podľa § 61 ods. (7) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Iné požiadavky 

Okrem požadovanej kvalifikácie sú potrebné u uchádzača aj iné požiadavky: 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

 zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti – len 

pre prijatých uchádzačov), 

 organizačné schopnosti, 

 znalosť príslušnej legislatívy, 

 ovládanie štátneho jazyka a 

 aktívna znalosť cudzieho jazyka vítaná. 

Požadované doklady 

Uchádzači o výberové konanie k prihláške doložia: 

 

 písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

 osobný dotazník, 

 profesijný životopis, 

 overené doklady o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa a o absolvovaní 1. atestácie, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

 návrh koncepcie rozvoja činností na úseku teoretického vyučovania, 

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (platí len pre prijatého 

uchádzača), 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR 

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

Uzávierka prihlášok 

Uzávierka prihlášok je 31. júl 2019. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/20160101#paragraf-5.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/317/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/317/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/317/20150901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/317/20150901#paragraf-27.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/317/20150901#paragraf-61.odsek-7


 

 

Zasielanie prihlášok 

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: 

Stredná odborná škola technická 

Volgogradská 1 

080 01 Prešov 

V obálke s označením  NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie + názov a sídlo školy“. 

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky). 

Termín výberového konania 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený 

písomne. 

 

 

 


