
Občianske združenie Felix Liptovský Mikuláš, Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, zriaďovateľ  

  

v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlasuje  

  

VÝBEROVÉ KONANIE  
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky  

Súkromnej základnej školy FELIX, Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 01 Liptovský Mikuláš  

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:   

a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v 

zmysle zákona 138/2009 Z.z.    

b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti   

c) vykonanie I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky) alebo jej náhradnej formy  

  

ĎALŠIE POŽIADAVKY:   

a) bezúhonnosť   

b) zdravotná spôsobilosť   

c) riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti   

d) referencie od zamestnávateľov   

e) súlad s princípmi a metódami školy Felix  

f) skúsenosti s riadením školy vítané  

  

ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ TREBA PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE DO VÝBEROVÉHO KONANIA:   

1. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.,   

2. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa,   

3. overené kópie dokladov o vzdelaní,   

4. profesijný životopis, motivačný list   

5. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxe,   

6. návrh koncepcie riadenia školy,   

7. písomné referencie od zamestnávateľov,   

8. súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.   

 

Všetky doklady žiadame predložiť v tlačenej podobe, a tiež v elektronickej podobe na CD nosiči alebo USB 
kľúči.   

 

Predpokladaný nástup: 1. 11. 2021  

 

Uchádzač môže vzhľadom na obmedzenia súvisiace s COVID-19 predložiť do stanoveného termínu 

22.10.2021:  

- všetky doklady (okrem bodov 2 a 5) elektronicky e-mailom: oz@felixlm.sk  

- doklady podľa bodu 3 nemusia byť overené 

mailto:oz@felixlm.sk


Doklady bod 2,5 a overené doklady z bodu 3 je možné doložiť dodatočne po vyhlásení výsledkov výberového 

konania. 

 

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 22. 10. 

2021 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením  „Výberové konanie“ na adresu:   

Občianske združenie FELIX, Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš  Termín  

alebo mailom na oz@felixlm.sk 

 

Miesto výberového konania: upresníme    

  

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 1.9.2021  

Adriana Garrett OZ FELIX  

mailto:oz@felixlm.sk

