
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 
 

 Služobný predpis č. 9/2007-R  
z 13. júla 2007,  

 ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta 

Gestorský útvar: personálny odbor tel.: 02/59374452 č. CD-2007-13703/28070-1:14 

 
      Služobný úrad Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydáva tento služobný predpis, 
ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis č. 12/2006-R z 25. mája 2006, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta takto: 

Čl. 1  
 

(1) V článku 3 ods. 7 sa číslo „20“ nahrádza číslom „30“. 

Čl. 2  
 

Príloha č. 1 k Služobnému predpisu č. 12/2006-R sa mení  a dopĺňa takto: 

(1) V článku 2 ods. 4 sa číslo „80“ nahrádza číslom „90“. 

(2) V článku 2 ods. 7 sa číslo „180“  nahrádza číslom „190“. 

(3) V článku 2 ods. 8 písm. a) sa číslo „330“ nahrádza číslom „340“. 

(4) V článku 2 ods. 8 písm. b) sa číslo „305“ nahrádza číslom „315“. 

(5) V článku 2 ods. 8 písm. c) sa číslo „260“ nahrádza číslom „270“. 

(6) V článku 2 ods. 9 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“ a  číslo „45“ sa nahrádza číslom 
„35“. 

(7) V článku 2 ods. 10 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „dvoch“. Na konci odseku sa 
vkladá nová veta, ktorá znie: „Na každý ďalší odborný test sa pridáva časový limit 15 
minút.“. 

(8) V článku 2 ods. 11 sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „dvoch“. Na konci odseku sa 
vkladá nová veta, ktorá znie: „Na každý ďalší písomný test z cudzieho jazyka sa pridáva 
časový limit 20 minút.“. 

(9) V článku 3 ods. 1 sa na konci vety vypúšťa bodka a vkladá text „zo štátnych 
zamestnancov v nominovanej štátnej službe alebo stálej štátnej službe.“. 

Čl. 3  
 

(1) Tento služobný predpis nadobúda účinnosť 16. júla 2007. 

 

Prof. Ing. František Schlosser, CSc.,v.r. 
  vedúci najvyššieho služobného úradu 
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Zoznam príloh 

Bez príloh  
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