
 

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  

Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave 

č. VK/2022/5 

 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave so sídlom 

na Tomášikovej 3349/46, 832 05  Bratislava – Nové Mesto.   

 

Pravidelné miesto vykonávanie štátnej služby: Tomášikova 3349/46, 832 05  Bratislava – Nové 

Mesto.   

 

Druh štátnej služby: dočasná štátna služba v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 a § 37 písm. b) zákona 

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

predpisov v spojení s § 9a ods. 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. 

 

Funkčné obdobie: päť rokov 

 

Predpoklady zaradenia uchádzača do výberového konania: 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

• bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje odpisom z registra trestov, 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax v riadení 

 vo verejnej správe,  

• ovládanie štátneho jazyka.  

 

Požadované doklady a písomnosti: 

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

b) profesijný štruktúrovaný životopis, 

c) prehľad o odbornej praxi uchádzača spolu s uvedením pracovných činností a obdobia, počas 

ktorého boli vykonávané, 

d) motivačný list, 

e) kópia dokladu o získaní požadovaného vzdelania, 

f)    návrh koncepcie rozvoja Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave, 

g) čestné vyhlásenie o 

1. bezúhonnosti, 

2. ovládaní štátneho jazyka, 

3. pravdivosti uvádzaných údajov, 

h) súhlas uchádzača so zverejnením prehľadu o odbornej praxi, 

i)     súhlas uchádzača so zverejnením návrhu koncepcie rozvoja Regionálneho úradu školskej 

správy v Bratislave, 

j)     súhlas uchádzača s vykonaním ústnej časti výberového konania za prítomnosti verejnosti 

formou verejného vypočutia. 

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  7. platová trieda s príplatkom za riadenie 

a možnosťou priznania osobného príplatku.  

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi je potrebné zaslať 

najneskôr do 20. mája 2022 (vrátane) na adresu MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 



s označením „Výberové konanie VK/2022/5 – riaditeľ/riaditeľka Regionálneho úradu školskej 

správy v Bratislave“ a „NEOTVÁRAŤ“.  

 

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:  jún 2022 

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30  Bratislava 

Spôsob vykonania výberového konania: prezenčne alebo dištančne. Výberové konanie pozostáva 

z písomnej a ústnej časti. 

 

Do výberového konania budú zaradení uchádzači, ktorí v stanovenej lehote predložili všetky 

požadované dokumenty a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie 

riaditeľa/riaditeľky regionálneho úradu školskej správy.  

 

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov nájdete 

na www.minedu.sk. 

 

Kontaktná osoba: PhDr. Darina Dianišková, tel. +421 2 5937 4247 

 

V Bratislave dňa 29. apríla 2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

http://www.minedu.sk/

