
 Cirkevná spojená škola,  
Komenského 6, Spišské Vlachy 

053 61 Spišské Vlachy, Komenského 6 
tel./fax: 053/4495551,e-mail:  zskrstitela@zskrstitela.sk 

web. stránka školy: www.zskrstitela.sk 
                   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Č. j.:   628/2014       V Spišských Vlachoch   9.12. 2014 

 

 

Riaditeľka Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy v zmysle § 4 ods. 1 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 

 

vyhlasuje výberové konanie 2/2014 na obsadenie pracovnej pozície zástupcu riaditeľa  

Základnej umeleckej školy sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy 

ako organizačnej zložky Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, 053 61, Spišské Vlachy 

 
1. Kvalifikačné predpoklady: 

a) odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

b) najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti 

 

2. Ďalšie požiadavky: 

a) bezúhonnosť 

b) riadiace a organizačné schopnosti, základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti 

školstva 

c) praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnosť života 

(Kán.803, § 2), základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho 

školstva 

 

3. Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

b) štruktúrovaný profesijný životopis, telefonický a e-mailový kontakt 

c) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

e) doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti 

f) písomné čestné vyhlásenie o praktizovaní náboženského života v Katolíckej cirkvi 

g) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle ustanovenia   

§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Výberovú komisiu  na výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície zástupcu riaditeľa školy (§ 4, ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. 

z.) zriadi a vymenuje jej členov riaditeľ školy. Výberová komisia vyberie uchádzača, ktorý bude v najväčšej miere vyhovovať 

požadovaným kritériám. Vzhľadom na povahu povinnosti a charakter školy (cirkevná – katolícka), bude dôraz kladený na osobnostné 

predpoklady podľa bodu 2, ods. c/. tohto vyhlásenia. 

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

najneskôr do 30.12.2014 na adresu vyhlasovateľa výberového konania (rozhodujúci je dátum  podania na 

pošte), alebo osobne u vyhlasovateľa.  

 

Uchádzači, ktorí splnia predpísané predpoklady a požiadavky, budú o mieste a termíne výberového konania 

budú uchádzači informovaní písomne. Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru. 

 

 

Mgr. Renáta Bašistová 

riaditeľ školy 
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