
InTech Žiar nad Hronom, z.p.o.,  Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 01 
 
 v súlade s § 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 na 
obsadenie miesta riaditeľa  školy: 
 
Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom 965 01 
 
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta 
riaditeľa školy  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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: 

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy  
- Absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a 

podkategóriu pedagogických zamestnancov  
- Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe  

 
Ďalšie požadované predpoklady: 

- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 
- Bezúhonnosť 
- Telesná a duševná spôsobilosť 
- Ovládanie štátneho jazyka, ovládanie cudzieho jazyka výhodou 
- Komunikačné, organizačné zručnosti, skúsenosti s prípravou a riadením projektov výhodou 
- Prax v riadení organizácie, výhodou je prax v riadení školy a duálneho vzdelávania 
- Predloženie koncepcie rozvoja Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad 

Hronom na obdobie 5 rokov (2019 – 2024) 
- Využívanie PC a internetu na dobrej používateľskej úrovni 

 
Zoznam požadovaných dokladov a písomností: 

- Žiadosť o zaradenie do výberového konania 
- Motivačný list 
- Overené kópie dokladov  o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych 

skúškach  
- Potvrdenie o  pedagogickej praxi 
- Doklad o absolvovaní 1. atestácie  
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  
- Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)  
- Profesijný štruktúrovaný životopis  
- Návrh koncepcie rozvoja školy na obdobie 5 rokov  
- Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v 

súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
Informácie o škole pre potreby prípravy koncepcie rozvoja je možné čerpať z internetovej stránky 
školy. Predpokladaný nástup do funkcie je 1. september 2019. 
 
Prihlášku s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné doručiť najneskôr do 
5.6.2019 na adresu: InTech Žiar nad Hronom, z.p.o. Priemyselná 12 Žiar nad Hronom 965 01 
 v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka SSOŠT. 
 



Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto 
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. 
 
 
Dátum zverejnenia: 14.5.2019 


