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č. spisu: OU-BA-OS3-2017/066215 

 

Okresný úrad Bratislava 
 

vyhlasuje 

 
podľa 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov  

 

výberové konanie 

 

na obsadenie miesta riaditeľa 

 

Spojenej školy, Pribinova 16/1, 901 01  Malacky 
 

 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:  

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. 

z. v znení neskorších predpisov,  

 výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov  

 vykonanie prvej atestácie  

 

 Ďalšie požadované predpoklady: 

 bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 

 ovládanie štátneho jazyka 

 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti 

 predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia 

 

 Požadované doklady k prihláške: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania  

 osobný dotazník, profesijný štruktúrovaný životopis  

 doklady o vzdelaní 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace  

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej alebo odbornej 

činnosti 

 vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy 

 súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte v obálkach označených menom a adresou odosielateľa a nápisom 

„Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu:  

 

Okresný úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

 

Termín podania prihlášok:  do 21. júla 2017 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) 

 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené písomne. Prípadné 

ďalšie informácie získate na tel. čísle 09610/46430, alebo na e-mailovej adrese anna.gabron@minv.sk. 

 

V Bratislave 30. júna 2017 

 

        Mgr. Bc. Miriam Valašiková 

            vedúca odboru školstva 

odbor školstva 

oddelenie špecializovaných činností  

  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
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