
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice – Terasa 

zastúpený predsedníctvom 
 

na základe ustanovenia § 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 ustanovenia § 5 zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
 

vyhlasuje 
 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 

Evanjelickej materskej školy, Muškátová 7, Košice 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača: 

 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
 

Ďalšie kritériá a požiadavky:  

 organizačné a riadiace schopnosti 

 spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme 

 bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení 

 zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení 

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré predloží uchádzač: 

a) písomná prihláška do výberového konania 

b) štruktúrovaný profesijný životopis 

c) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho 

pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace) 

d) overené doklady o dosiahnutom vzdelaní 

e) potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe 

f) písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja v rozsahu 1 – 2 strán/A4 

g) stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi  

h) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti 

i) osobné údaje, potrebné v zmysle platnej legislatívy k účelu výberového konania. 
 

Platové podmienky budú určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.  

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením 

„Výberové konanie – EMŠ Muškátová 7 – neotvárať!“ najneskôr do 31. marca 2022 do 17
00

 hod. 

na adresu:  
 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Košice – Terasa,  

Toryská 1/G, 040 11 Košice 

 

Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 

požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.  

 

V Košiciach,  22. februára 2022 

 

 

        Igor Simon, v. r.                        Ján Matis, v. r.  

       zborový dozorca                zborový farár 


