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Dominikánske námestie 2/A, P. O. Box G – 13, 043 43 Košice  
Slovenská republika 

 
 
Gréckokatolícka eparchia Košice vyhlasuje podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a podľa § 5  zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) 
 

výberové konanie 
na obsadenie miesta riaditeľa 

Cirkevnej materskej školy sv. Efréma s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Efrém 
Egyházi Óvoda 

Hlavná 125, 076 77 Veľké Slemence – Nagyszelmenc 
 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho 
pedagogického zamestnanca 
podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), c), a d) v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákona č. 138/2019 Z. z.“): 

 kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo 
podkategórii pedagogického zamestnanca, 

 podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou 
atestáciou,  

 bezúhonnosť, 

 zdravotná spôsobilosť, 

 ovládanie  štátneho jazyka a maďarského jazyka, 

 schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu, 

 základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho 
školstva.  

 
Zoznam požadovaných dokladov: 

 prihláška do výberového konania, 

 overené kópie dokladov o vzdelaní podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. včítane 
dokladu o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 profesijný životopis, 

 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie podľa § 16 zákona č. 
138/2019 Z. z., 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúcej najmenej 5 rokov 
pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z., 

 potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny 
list), 
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 odporúčanie miestneho kňaza, prípadne odporúčanie duchovného správcu školy pre 
pedagógov školy, 

 koncepcia rozvoja cirkevnej školy v písomnej forme v rozsahu max. 3 strany form.  
A4, 

 čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a), c), 
a e) a ods. 8 písm. a), c) zákona 596/2003 Z. z.,  

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania, 

 čestné vyhlásenie  o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. 
 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučenou 
poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne do 30. marca 2020 na 
adresu: Gréckokatolícka eparchia, Eparchiálny školský úrad, Dominikánske nám 2/A, P. O. 
Box G – 13, 043 43 Košice. 
Obálku označiť: Výberové konanie sv. Efréma  – Neotvárať! 

 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú 

zaradené do výberového konania. Prihláseným  uchádzačom, ktorí splnia požadované 

podmienky, bude oznámený termín a miesto výberového konania. 

 

Základná zložka mzdy je na úrovni minimálne 6 platovej tarify triedy 1 v zmysle zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V Košiciach 2. 3. 2020 

Č. j.: 181/2020  

             

              Mons. Cyril Vasiľ  SJ 
                                                         apoštolský administrátor                   

 

 
  
 

 

 


