
Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku 

zastúpená 

provinciálnou predstavenou 

ThLic. sr. M. Felicitas Danielou Venglikovou 

v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

vyhlasuje 

výberové konanie na miesto riaditeľa 

Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov 

so sídlom Nám. padlých hrdinov 30, 900 28  Ivanka pri Dunaji 

Kvalifikačné predpoklady 

- kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady 

pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

- pedagogická prax minimálne 5 rokov 

- bezúhonnosť 

- zdravotná spôsobilosť 

- ovládanie štátneho jazyka 

- osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky 

- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 

- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu 

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,  

- znalosť  aktuálnej  všeobecnej školskej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo 

- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo 

- pozitívny vzťah k deťom 

- vítané: Ukončené vzdelávanie pre vedúcich zamestnancov 

Zoznam požadovaných dokladov 

- žiadosť o účasť na výberovom konaní 

- overené kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti 

alebo osobnostné predpoklady 

- profesijný životopis  

-     potvrdenie o pedagogickej praxi minimálne na 5 rokov 

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - originál 

- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 



 

- krstný list – originál 

- sobášny  list, ak uchádzač nie je slobodný - originál 

- odporúčanie kňaza alebo rehoľného predstaveného kompetentného podať svedectvo 

o kresťanskej praxi uchádzača 

- koncepcia riadiacej práce riaditeľa Cirkevnej materskej školy (písomne – max. 4 

strany formátu A4)  a duchovno – výchovný program školy  (písomne) 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Výberové konanie sa zverejní na oznamovacej tabuli Cirkevnej materskej školy Kráľovnej 

anjelov, Ivanka pri Dunaji a na www.marianky.sk 

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť 

najneskôr 

- do 20. mája 2019 do 16.00 hodiny 

- na adresu zriaďovateľa :Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku, 

Halenárska 8, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie 

+ názov a adresa školy (kde sa uchádzate o miesto), NEOTVÁRAŤ“ 

- Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli 

doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené 

- Výberová komisia písomne oznámi prihláseným uchádzačom , ktorí spĺňajú 

požadované predpoklady, termín a miesto výberového konania. 

 

Ďalšie informácie: 

ThLic. sr. M. Felicitas Daniela Vengliková, FDC Halenárska 8, 917 01  Trnava,  

mobil: 0910 670 802 

 

V Trnave, dňa 30.4.2019   

  

 

 

 Thlic. sr. M. Felicitas Daniela Vengliková, FDC 

 provinciálna predstavená 


