
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 

 

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina131, 082 57 Ľutina, 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta: 

 

pedagogický asistent v materskej škole. 

 
Kvalifikačné predpoklady 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

alebo úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou  MŠVVŠ SR č. 

1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

v znení neskorších predpisov  

 

Ďalšie predpoklady 

• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  

• bezúhonnosť  

• zdravotná spôsobilosť  

• ovládanie štátneho jazyka  

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní 

• profesijný životopis v štruktúrovanej forme  

• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  

• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, preukázanie bezúhonnosti 

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 

druhu práce: učiteľ materskej školy  

• súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. 

p.  

 

Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.  

Uzávierka prijímania žiadostí je 26.08.2020 (streda). Žiadosť o účasť na výberovom konaní 

spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom 

„VÝBEROVÉ KONANIE“ na adresu: Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 

082 57 Ľutina alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do materskej školy. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.08.2020 (piatok) o 10:00 hod. v priestoroch Cirkevnej 

materskej školy sestry Jozafáty, Ľutina 131. 

Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady 

stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady.  Uchádzačom budeme 

pozývať na výberové konanie telefonicky.  

Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.  

 

 

V Ľutine, dňa 10.8.2020 

 


