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Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu 
VYCHOVÁVATEĽ ŠKD 

 
 
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických 
a odborných zamestnancov. 

Počet pracovných miest: 1 

Kvalifikačné požiadavky: 

Splnenie kvalifikačných predpokladov a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.  

- úplné stredné vzdelanie s maturitou – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 
- prax v odbore vítaná  

Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť 

- štruktúrovaný profesijný životopis 

- doklady o nadobudnutom vzdelaní 

Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude 
vyžadovať:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti vychovávateľa ŠKD nie 
staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis 
z registra trestov § 9 a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace. 
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Platové podmienky: 

- podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov v nadväznosti 
na zákon č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Doplňujúce informácie: 

Predpokladaný dátum nástupu:    01.02.2023 

Druh pracovného pomeru:    1,0 úväzok 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: 

Vlastnoručne podpísanú žiadosť do výberového konania s požadovanými dokladmi je 
potrebné zaslať v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa, s označením 
„Výberové konanie – vychovávateľ ŠKD – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: 

Základná škola 
Severná 21 
045 01 Moldava nad Bodvou,  

alebo doručiť osobne na personálne oddelenie ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad 
Bodvou, do 13.1.2023 do 11,00 hod., 

alebo zaslať na e-mail: zssevmoldava@gmail.com 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas 
so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s čl. 6, bod 1, písm. 
a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákona č. 
18/2018 Z. z. 

Termíne a miesto uskutočnenia pracovného pohovoru (výberového konania) škola 
oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odovzdali 
všetky požadované doklady. 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 5.12.2022 
 

Mgr. Gabriela Janičová vl. r. 
 

     riaditeľka školy 
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