
Základná škola s materskou školou, Školská 12/459,                                                      

082 56 Pečovská Nová Ves 

                                                                                                                                                                                    

Informácia o voľnom pracovnom mieste  

 
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca (PZ). 

 

Názov zamestnávateľa:     Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves  

 

Sídlo zamestnávateľa:       Školská 12/459, 082 56 Pečovská Nová Ves  

 

Kontakty:                            0911/566 303, 0911/366 303,  vedenieskoly.pecovska@gmail.com  

 

Kategória PZ:                     pedagogický asistent   

 

Podkategória PZ: asistent učiteľa 

 

Kvalifikačné 

predpoklady:      

pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  odborná a 

pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

 

Požadované doklady:          žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný životopis, 

doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov.  

 

Iné súvisiace 

požiadavky:     

spôsobilosť na právne úkony, 

vek nad 18 rokov, 

ovládanie štátneho jazyka, 

zdravotná spôsobilosť, 

bezúhonnosť, 

ovládanie materinského jazyka detí z MRK /budú aplikované predpisy 

slovenského antidiskriminačného zákona/. 

 

Iné dôležité informácie:  počet obsadzovaných pozícií  na dobu určitú  - 3.  

 

 

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru je 1.2. 2017, závisí od procesu schvaľovania projektu a 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Pracovné pozície vznikli v súvislosti so zapojením školy do projektu: 

"Škola otvorená všetkým".   

Požadované  dokumenty  je  potrebné   doručiť  do  16.1.2017  / doručené v podateľni školy/.  

Termín pohovorov bude uchádzačom oznámený e-mailom, resp. telefonicky.                                                  

 

                                   

                                                                                                           Mgr. Marek Adamečko  

                                                                                                                 riaditeľ školy 



Základná škola s materskou školou, Školská 12/459,                                                      

082 56 Pečovská Nová Ves 

                                                                                                                                                                                    

Informácia o voľnom pracovnom mieste  

 
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom 

mieste odborného zamestnanca (OZ). 

 

Názov zamestnávateľa:     Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves  

 

Sídlo zamestnávateľa:       Školská 12/459, 082 56 Pečovská Nová Ves  

 

Kontakty:                            0911/566 303, 0911/366 303,  vedenieskoly.pecovska@gmail.com  

 

Kategória OZ:                     školský špeciálny pedagóg 

 

Kvalifikačné 

predpoklady:      

pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  odborná a 

pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v 

oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a 

vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

Požadované doklady:          žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný životopis, 

doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov.  

 

Iné súvisiace 

požiadavky:     

spôsobilosť na právne úkony, 

vek nad 18 rokov, 

ovládanie štátneho jazyka, 

zdravotná spôsobilosť, 

bezúhonnosť. 

Iné dôležité informácie:  počet obsadzovaných pozícií  na dobu určitú  - 1 

 

 

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru je 1.2. 2017, závisí od procesu schvaľovania projektu a 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Pracovné pozície vznikli v súvislosti so zapojením školy do projektu: 

"Škola otvorená všetkým".   

Požadované  dokumenty  je  potrebné   doručiť  do  16.1.2017  / doručené v podateľni školy/.  

Termín pohovorov bude uchádzačom oznámený e-mailom, resp. telefonicky.                                                  

 

                                   

                                                                                                           Mgr. Marek Adamečko  

                                                                                                                 riaditeľ školy 

 



Základná škola s materskou školou, Školská 12/459,                                                      

082 56 Pečovská Nová Ves 

                                                                                                                                                                                    

Informácia o voľnom pracovnom mieste  

 
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom 

mieste odborného  zamestnanca (OZ). 

 

Názov zamestnávateľa:     Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves  

 

Sídlo zamestnávateľa:       Školská 12/459, 082 56 Pečovská Nová Ves  

 

Kontakty:                            0911/566 303, 0911/366 303,  vedenieskoly.pecovska@gmail.com  

 

Kategória OZ:                     sociálny pedagóg 

 

Kvalifikačné 

predpoklady:      

pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  odborná a 

pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

Pozn. pre odbor pedagogika je požadované splnenie osobitnej 

kvalifikačnej požiadavky - najmenej 10 rokov odbornej činnosti v oblasti 

prevencie, intervencie a poradenstva. 

Požadované doklady:          žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný životopis, 

doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

súhlas uchádzača na použitie osobných údajov.  

 

Iné súvisiace 

požiadavky:     

spôsobilosť na právne úkony, 

vek nad 18 rokov, 

ovládanie štátneho jazyka, 

zdravotná spôsobilosť, 

bezúhonnosť. 

Iné dôležité informácie:  počet obsadzovaných pozícií  na dobu určitú  - 1 

 

 

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru je 1.2. 2017, závisí od procesu schvaľovania projektu a 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Pracovné pozície vznikli v súvislosti so zapojením školy do projektu: 

"Škola otvorená všetkým".   

Požadované  dokumenty  je  potrebné   doručiť  do  16.1.2017  / doručené v podateľni školy/.  

Termín pohovorov bude uchádzačom oznámený e-mailom, resp. telefonicky.                                                  

 

                                   

                                                                                                           Mgr. Marek Adamečko  

                                                                                                                 riaditeľ školy 
 


