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Bratislava, dňa 21.04.2021 

Vyhlásenie výberového konania 

Inštitút školských bratov, ako zriaďovateľ Spojenej školy de La Salle v Bratislave, v súlade 

s ustanovením § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy de La Salle 

v Bratislave. 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: získanie profesijných kompetencií podľa 9 

ods. l, 10 ods. l, 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,  

- dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

- bezúhonnosť,  

- zdravotná spôsobilosť,  

- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,  

- riadiace a organizačné schopnosti,  

- osobnostné a morálne predpoklady,  

- základná znalosť školskej legislatívy, pracovnoprávnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt,  

- základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva. 

Písomná prihláška do výberového konania doložená o:  

• presnú adresu pre doručovanie písomností a telefonický kontakt, 

• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

• overená kópia dokladu o absolvovaní 1 .atestácie, 

• profesijný štruktúrovaný životopis, 

• potvrdenie o pedagogickej praxi (nie staršie ako jeden mesiac), 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy (nie staršie ako jeden 

mesiac), 

• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača, 

• písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4, 

• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (nie starší 

ako jeden mesiac). 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou 

do 21.05.2021 na adresu vyhlasovateľa výberového konania (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo 

osobne u vyhlasovateľa. O mieste a termíne výberového konania budú uchádzači informovaní písomne.  

Br. Peter Magáč FSC 

zodpovedný za sektor 
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