
UniTrade  Institute,  spol. s r. o.,  Ružinovská 1, 826 01 Bratislava 
    v zmysle ust. §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, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky 

 

Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom Exnárova 20, 826 01 Bratislava 
s predpokladaným nástupom 1. 1. 2020. Zamestnávateľ: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: 

 vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogického zamerania príslušného študijného odboru, 

u nepedagogických študijných odborov absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia podľa 

zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie 

pedagogických a odborných zamestnancov, 

 absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky / alebo jej náhrady /, 

 pedagogická prax minimálne 5 rokov, 

 znalosť príslušnej legislatívy,                            

 morálna bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

 práca s PC na užívateľskej úrovni – Word, Excel, 

 písomný návrh koncepcie  rozvoja SSOŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., 
 Požadované doklady k prihláške: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti, 

 profesijný štruktúrovaný životopis, 

 úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych 

skúškach, 

 výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/, 

 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z., 

 písomné odporučenie dvoch odborníkov z oblasti vzdelávania, 

 súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 

ods.1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na poštovú adresu: UniTrade Institute 

s.r.o., Kladnianska 12, 821 05 Bratislava. 

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 14. decembra 2020 do 16.00, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky. 

Obálku / so spätnou adresou a uvedením kontaktu  - telefón, e-mail/ označte heslom : VÝBEROVÉ KONANIE – 

neotvárať. Na výberové konanie  / s určením termínu a miesta / budú písomne pozvaní všetci uchádzači, ktorí 

odovzdajú požadované doklady a súčasne splnia vyššie uvedené predpoklady. Prípadné ďalšie informácie 

získate na tel. čísle: 0903/ 409 825, e-mail: horecky@sous-ruzinov.sk                  

Predpokladaný termín na uskutočnenie výberového konania je 21.12. – 22.12.2020.  

                                                                                                                           

 

 

Ing. Pavol HANUSKA 

                                                                                                                konateľ UniTrade Institute s.r.o. 

                                                                                                                      zriaďovateľ Súkromnej SOŠ 


