
MESTO  ZVOLEN 

  
v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov a § 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 

 

v y h l a s u j e  
 

výberové konanie na obsadenie miesta 

 riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy, Nádvorná 3366/10, Zvolen 
 

Termín nástupu do funkcie:   01. 07. 2019 

 

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z.) i § 3 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

Požadované predpoklady: 

- odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre učiteľa základnej umeleckej školy v zmysle 

§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (v prílohe), 

- prvá atestácia (alebo I. kvalifikačná skúška do 31.10.2009 alebo jej náhradná forma) 

- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,  

- zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,   

- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 zákona č. 317/2009 Z. z., 

- ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z. 

 

Ostatné kritériá a požiadavky: 

- riadiace, rozhodovacie, komunikačné a organizačné schopnosti, 

- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva, ktoré súvisia s riadením 

školy a s predmetom činnosti materskej školy ako právnickej osoby, 

- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, internet a i.), 

- ukončené funkčné vzdelávanie výhodou. 

 

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:  
1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní. 

2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov:  

- doklady o vzdelaní, 

- doklad o vykonaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo získaní jej náhrady), 

- doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako v 

štátnom. 

3. Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti. 

4. Profesijný životopis. 

5. Návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy, Nádvorná 3366/10, Zvolen. 

6. Potvrdenie od lekára o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/ky 

základnej umeleckej školy nie staršie  ako mesiac. 

7. Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 



Platové podmienky: 

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.   

 

Termín a miesto podania žiadostí: 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou 

alebo osobne do 24. 05. 2019 na adresu:  

       Mesto Zvolen 

       organizačný odbor 

                                                      Námestie slobody 22  

                                                      960 01 Zvolen 

 

Obálku označiť v ľavom hornom rohu: NEOTVÁRAŤ  

VÝBEROVÉ KONANIE ZUŠ 
 

Kontaktné osoby (e-mail): zvrtielkova@zvolen.sk 

   dtorokova@zvolen.sk 

 

Poznámka:  

1. Na účel preukázania bezúhonnosti v zmysle  §3 ods. 6  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne 

zamestnávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.  

2. Termín, čas a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnia  

požadované predpoklady a kritériá najmenej 7 dní pred jeho konaním. 

 

 

 

Vo Zvolene, 30.04.2019 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Lenka Balkovičová 

                     primátorka 
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Príloha 

  
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE  KATEGÓRIU 

PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV „UČITEĽ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY“ 

 

 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

1. v študijnom programe v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie 

pedagogickej spôsobilosti 

3. vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5 - 12 uvedené v 

častiach V a VII príslušného alebo príbuzného študijného odboru 

4. príslušného alebo príbuzného študijného odboru požadované na vyučovanie profesijných umeleckých 

predmetov uvedené v časti VIII písm. A bodoch 28 – 38 

5. v študijnom odbore učiteľstvo pre ľudové školy umenia 

6. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba a spev - hudobná teória 

absolvovanie jednopredmetového a kombinačného štúdia hudobnej výchovy pre 5. - 12. ročník 

7. v hudobnom odbore vysokoškolské štúdium hudobnej pedagogiky s ukončeným štúdiom konzervatória 

s absolutóriom 

8. len na vyučovanie predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore výtvarná výchova - absolvovanie 

jednopredmetového a kombinačného štúdia výtvarnej výchovy pre 5. - 12. ročník 

9. len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

- v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 12. ročník alebo učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6. - 9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o 2-ročné 

štúdium bábkarstva 

10. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo 

pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika. 

  

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

1. v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

2. v neučiteľskom študijnom programe v skupine odborov humanitné vedy a umenie a doplnenie 

pedagogickej spôsobilosti 

3. v študijnom odbore hra na hudobnom nástroji, hudobná náuka a skladba pre 1. a 2. stupeň základných 

umeleckých škôl 

4. v študijnom odbore tanec pre 1. a 2. stupeň základných umeleckých škôl 

5. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný program v odbore tvorivá dramatika 

6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo 

pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšíreného o predmetovú špecializáciu tvorivá dramatika 

  

Vyššie odborné vzdelanie 

1. v skupine odborov vzdelávania umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba a doplnenie 

kvalifikačných predpokladov, ak vyšším odborným vzdelaním nezískal pedagogickú spôsobilosť 

2. štúdium konzervatória ukončené absolutóriom v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore 

3. záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na Odbornej hudobnej škole 

pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách 

umenia (bývalá základná hudobná škola) 

4. získané na konzervatóriu alebo nadstavbovým štúdiom na strednej hudobnej škole internátnej s chybami 

zraku 

5. na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných 

školách (školách úžitkového výtvarníctva) 

6. na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy 

alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o 2-ročné štúdium 

bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení 

7. pre tanečný odbor úplné stredné odborné vzdelanie a 5-semestrálny kurz tanečnej pedagogiky 

8. na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie 5-ročného konzervatória ukončeného 

maturitnou skúškou do roku 1965 alebo 5-ročnej vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných 

škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1965 


