
 
Východný dištrikt ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu 
riaditeľa/ky: EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ, ČERVENICA 114, TUHRINA  

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:  
- vzdelanie podľa § 10,11 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 SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov, 

- splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec  s 1. atestáciou,  
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 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  

Ďalšie požadované predpoklady: 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť,  
- ovládanie štátneho jazyka, 
- vítaná je pracovná znalosť cudzieho jazyka (nemeckého, alebo anglického), 
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná je prax v práci s projektmi, 

prax s riadením organizácie, útvaru alebo projektového tímu, 
- predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy. 

Požadované doklady k prihláške: 
- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis, vo forme Europass (formulár je možné stiahnuť na: 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae), 
- kópia dokladov o vzdelaní (originál k nahliadnutiu je nutné priniesť na výberové konanie), 
- motivačný list, 
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti 

pedagogického zamestnanca pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,  
- písomné stanovisko domáceho zborového farára  k uchádzačovi do funkcie riaditeľa školy, 
- čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (návrh zamerania školy, SWOT analýza, plán rozvojových aktivít 
školy, zdroje financovania navrhovaných aktivít či riešení, očakávaný prínos realizácie navrhnutej koncepcie  – 
rozsah max. 5 strán),  

- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov: 
-      Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. 
Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.  
 

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte  do 15.1.2021 do 12:00 hod.  (rozhodujúci je dátum a čas doručenia) 
v obálke s označením „Výberové konanie ESŠI Červenica – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad VD ECAV na 
Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov  
 
Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky 
zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.  
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky a nepredložia požadované podklady. 
V Prešove, 26.11.2020 
 
          Mgr. Peter Mihoč  v.r.                                                Ing. Ľubomír Pankuch  v.r. 
biskup Východného dištriktu ECAV                                                                                  dozorca Východného dištriktu ECAV 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae

