
  

 

 

 

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

 POLYTECHNICKÁ 

 Sládkovičova ulica 104 

 034 01 Ružomberok 

 

 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

Riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01  Ružomberok       

 
                                                                                                     

vyhlasuje 

 
 

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov  

 
 

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01  Ružomberok                                    

s predpokladaným nástupom  1. augusta 2022. 

 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 138/2019  Z. z.          

 o pedagogických zamestnancoch a ostatných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov      

v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v strojárskom alebo elektrotechnickom zameraní, 

• najmenej päť rokov pedagogickej praxe zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec (ku dňu 

     uskutočnenia výberového konania), 

• bezúhonnosť, 

• zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti), 

• ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku, 

• ovládanie práce s počítačom, 

• riadiace schopnosti a skúsenosti, komunikačné a organizačné schopnosti,  

• ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické  

 myslenie, presnosť a zodpovednosť. 
 

Požadované doklady: 

• písomná prihláška o účasť na výberovom konaní, 

• doklady o dosiahnutom vzdelaní (overené kópie), 

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 

• profesijný štruktúrovaný životopis,  

• stručná písomná koncepcia riadenia úseku praktického vyučovania, 

• doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti  

zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie, 

• prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, 

• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle Zákona                  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termín a miesto podania prihlášky:  

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke 

s označením „Výberové konanie – zástupca riaditeľa pre PV - neotvárať“ do 22.7.2022  na riaditeľstvo 

Strednej odbornej školy polytechnickej, Sládkovičova ulica 104, 034 01  Ružomberok. Rozhodujúcim je 

dátum podania na poštovej pečiatke. 
 

Kontaktný telefón: 0905 625 276, 0905 633 053 
 

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, 

oznámený písomne.  
 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky 

výberového konania. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ružomberku, dňa 24.6.2022    Ing. Pavol Moravčík 

              riaditeľ školy 

 


