
Presbyterstvo Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku na základe ustanovenia § 4 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 
2 cirkevného zákona č. 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva vyhlasuje 
výberové konanie na kariérovú pozíciu: 

RIADITEĽA/KY 

Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej 
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota 

A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: 

- splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti, ako 
sú stanovené v § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- absolvovanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady) 
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 
- ovládanie štátneho jazyka 
- zdravotná spôsobilosť 
- bezúhonnosť 

B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY: 

- príslušnosť k ECAV na Slovensku 
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, základná znalosť problematiky 

riadenia školy 
- orientácia v ekonomickej a v pracovnoprávnej legislatíve 
- usporiadaný rodinný život (morálna bezúhonnosť) 
- znalosť cudzieho jazyka a práce s PC je vítaná  

Zoznam požadovaných dokladov: 

1. Písomná žiadosť o účasti vo výberovom konaní 
2. Overené doklady o vzdelaní a kvalifikácii 
       a) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe 
       b) potvrdenie o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy 
3.    Profesijný životopis 
4.    Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
5.    Návrh koncepcie rozvoja školy 
6.    Stanovisko domáceho zborového farára  
7.    Písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle  
       zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní zasielajte do 4.11.2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) na 
adresu : 

Rimavský seniorát ECAV na Slovensku 
Cukrovarská 43 

979 01 Rimavská Sobota 

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie- Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote -
„NEOTVÁRAŤ”, termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom najmenej 7 
dní pred dňom výberového konania.  

v Rimavskej Sobote 14. októbra 2019 
         
          Daniel Poprocký Mgr. Viktória Lisáková 
 seniorálny dozorca RIS seniorka RIS


