
Okresný úrad Prešov 
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

V Prešove  18. 5. 2020 Číslo záznamu: 0052182/2020 
Spisové číslo: OU-PO-OS3-2020/029282-001 

Okresný úrad Prešov vyhlasuje, podľa § 4 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 podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov, 

výberové konanie  

na obsadenie miest riaditeľov škôl: 

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča, 

Spojená škola, Tehelná 23, 082 71 Lipany, 

Spojená škola, Kostolné námestie 28, 060 01 Kežmarok, 

Spojená škola, Partizánska 2, 058 01 Poprad, 

Spojená škola, Slnečná 421, 059 14 Spišský Štiavnik  

Špeciálna základná škola, Mierová 166/171, 059 21 Svit, 

Spojená škola internátna,  M. R. Štefánika 140, 093 01 Vranov nad Topľou, 

a riaditeľa školského zariadenia: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Partizánska 1057, 069 01 Snina. 

Riaditeľ školy, resp. školského zariadenia musí spĺňať predpoklady na výkon 

pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca resp. odborného zamestnanca podľa § 9 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“): 

- kvalifikačné predpoklady podľa Príloh č. 1, 10 a 11, 2. dielu Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. 

z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

- bezúhonnosť, 

- zdravotnú spôsobilosť, 

- ovládanie štátneho jazyka, 

- podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, 

resp. odborný zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 39 ods. 3 písm. b) zákona, 

- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti resp. odbornej činnosti podľa § 3 ods. 5 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. 

Požadované doklady: 

- prihláška do výberového konania, 

- štruktúrovaný profesijný životopis, 

- overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie, 

- potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej činnosti, resp. odbornej činnosti,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania, 

- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, resp. školského zariadenia. 
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Iné požiadavky: 

- znalosť príslušnej legislatívy, 

- zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,   

- zákon č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov,  

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

- zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- rezortné právne predpisy nižšieho stupňa platné pre príslušný druh a typ školy, resp. 

školského zariadenia, 

- komunikatívnosť, 

- organizačné schopnosti, 

- osobné a morálne predpoklady, 

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 

- IKT zručnosti, samostatná práce s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet). 

Platové podmienky:  

- určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 138/2019 Z. 

z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prihlášky a požadované doklady zasielať alebo osobne doručiť do 29. 5. 2020 

(rozhoduje pečiatka pošty s dátumom odoslania, resp. prezentačná pečiatka podateľne odboru 

školstva) na adresu: 

Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11, 080 01 Prešov 

Obálku označiť textom: „Výberové konanie názov Š/ŠZ - Neotvárať!“. 

Prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované predpoklady a doručia do stanoveného 

termínu požadované doklady, na výberové konanie pozve, termín a miesto výberového konania 

oznámi písomne rada školy, resp. predseda výberovej komisie zriaďovateľa školského 

zariadenia. 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Emil Chlapeček v. r. 

prednosta 
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