
Výber 

na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta 

„hlavný školský inšpektor“ 
 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na 

obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný školský inšpektor. 

 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba podľa § 48 ods. 1 písm. c) zákona č.55/2017 Z. z.                        

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 

vymenovanie do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu. 

 

Funkčné obdobie: päť rokov 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
podľa § 13a ods. 2 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 kvalifikačnými 

predpokladmi na obsadenie pozície sú: 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo 

školského zariadenia, 

• osem rokov pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, 

• absolvovanie prvej atestácie alebo absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie 

jej náhrady a pôsobenie minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v 

pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo 

absolvovanie druhej atestácie alebo absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky alebo získanie 

jej náhrady.  

 

Ďalšie požiadavky:  

• bezúhonnosť 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

• ovládanie štátneho jazyka 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o zaradenie do výberu, 

• motivačný list,  

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača,  

s prehľadom dosiahnutého vzdelania, 

• čestné vyhlásenie o splnení požiadavky pedagogickej praxe v rozsahu najmenej osem 

rokov, 

• potvrdenie o pôsobení v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení 

metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora najmenej tri roky, alebo 

osvedčenie o absolvovaní II. kvalifikačnej skúšky alebo čestné vyhlásenie o získaní jej 

náhrady,  

• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní 

zahraničného diplomu za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského 

vzdelania na území Slovenskej republiky,  

• kópia osvedčenia o vykonaní I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky 

alebo o vykonaní prvej atestácie alebo druhej atestácie, 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  



• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných 

požadovaných dokladoch.  

 

Žiadosti o zaradenie do výberu spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr 

do 12. októbra 2020 do podateľne MŠVVaŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava s označením 

„Výber - HŠI  a „NEOTVÁRAŤ“,  alebo  elektronicky na e-mail:  

katarina.matrkova@minedu.sk. 

 

Do výberu budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenej lehote predložili všetky požadované 

doklady a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného 

školského inšpektora.  

 

Výber sa uskutoční  dňa 16. októbra 2020 formou osobného pohovoru pred 5 člennou 

výberovou komisiou zriadenou ministrom, ktorá svoj návrh na základe výberu predloží 

ministrovi. 

 

Výber nie je výberovým konaním na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta podľa 

zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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