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VÝBEROVÉ   KONANIE 
 

Spoločnosť Uni Trade Institute s.r.o., ako  zriaďovateľ Súkromnej strednej 

odbornej školy so sídlom na  Exnárovej 20 v Bratislave vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie. 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov (časť VII. učiteľ akademických – 

všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy alebo časť VIII. učiteľ 

profesijných – odborných predmetov strednej školy) 

- úspešne vykonaná I. atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo získanie 

tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom 

pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z., alebo 

uznaná náhrada podľa predchádzajúcich predpisov 

 

Ďalšie požadované predpoklady: 

 

- spôsobilosť na právne úkony 

- morálna bezúhonnosť 

- zdravotná spôsobilosť 

- ovládanie štátneho jazyka 

- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti 

 

Požadované doklady k prihláške: 

 

- žiadosť o zaradenie do výberového konania 

- doklady o vzdelaní a vykonaní atestácie 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej 

činnosti v  súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. 

- osobný dotazník 

- profesijný štruktúrovaný životopis 

- motivačný list 

http://www.sous-ruzinov.sk/
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- písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Ďalšie informácie pre uchádzačov: 

 

- platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

- funkčný plat bude stanovený v závislosti od dosiahnutého vzdelania, 

uznaných kreditov a odpracovaných rokov v rozmedzí 1200 až 1500 eur  

- predpokladaný nástup do funkcie: 1.10.2018 

- informácie o škole nájdete na www.sous-ruzinov.sk  

- ďalšie informácie na čísle 0903409825 

- prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 7.9.2018 na adresu: SSOŠ, 

Exnárova 20, 826 01 Bratislava v obálke s označením: „Výberové konanie – 

neotvárať“  

 

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú na výberové konanie pozvaní písomne. 

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Hanuska 
                   generálny riaditeľ SSOŠ 
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