
       

      

 

 
 

©   2015,  ICM Orava, 027 44 Tvrdošín  
 

 

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie  

funkcie riaditeľa SCŠPP Trstená  

s termínom nástupu od 1.9.2017. 

 

 

Informačné centrum mladých Orava v Tvrdošíne, ako zriaďovateľ SCŠPP Trstená, v súlade 

s ustanovením § 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 vyhlasuje výberové 

konanie na miesto riaditeľa SCŠPP Trstená 

 

 Názov zamestnávateľa:    
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Ul. Železničiarov 266/8, 028 01  Trstená 

 

 Požadované kvalifikačné predpoklady  

o  odborná spôsobilosť odborného zamestnanca pre príslušný druh školského 

zariadenia podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie odborných zamestnancov 

o  najmenej 5 rokov odbornej činnosti, § 3, ods.5 zákona 596/2003  Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

o  prvá atestácia, § 34, ods.2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov  

o  občianska a morálna bezúhonnosť 

o  ovládanie štátneho jazyka 

o  základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, 

pracovno-právnych vzťahov,  

o  riadiace schopnosti, komunikačné a organizačné schopnosti, schopnosť riešiť 

problémy, empatické schopnosti,  znalosť práce s PC 

o  flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť 

o  zdravotná spôsobilosť 

o  predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia (v 

rozsahu maximálne 5 str.) 

 Zoznam požadovaných dokladov 

o  písomná prihláška do výberového konania 

o  kópie dokladov o nadobudnutí odborného a pedagogického vzdelania 

o  kópia dokladu v vykonaní 1.atestácie 

o  doklad o dĺžke a priebehu odbornej praxe 
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o  životopis vo formáte europass 

o  Kópia výpisu registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 

o  písomný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia 

o  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle § 7 ods.1a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov 

o  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa 

o  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

o  doklad o ovládaní štátneho jazyka 

 

 Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania 

Písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 

dokladmi je potrebné zaslať doporučenou poštou do 28.08.2017 na adresu 

zriaďovateľa: Informačné centrum mladých Orava, Trojičné námestie 191, 027 44  

Tvrdošín (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke) alebo osobne v sídle 

zriaďovateľa.  

Obálku označte heslom: „Výberové konanie SCŠPP – neotvárať“ s uvedením 

odosielateľa.  

Termín a miesto výberového konania oznámime prihláseným uchádzačov najneskôr 7 

dní pred dňom výberového konania. 

Ďalšie informácie: Informačné centrum mladých Orava, Trojičné námestie 191, 027 

44  Tvrdošín, 0948 878 875, icmorava@orava.sk 

 

 

 

 

V Tvrdošíne dňa: 31.07.2017 
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