
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, zssmspecovska@gmail.com 

 

Kategória PZ:                       učiteľ  

 

Podkategória PZ:               učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (špeciálny pedagóg)  

 

Druh pracovného pomeru: doba určitá – 1 rok 

 

Základná platová tarifa: 803 € 

 

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 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 vzdelaní,  

                                               súhlas uchádzača na použite osobných údajov.  

 

Iné súvisiace požiadavky: žiadosti je potrebné doručiť do 27. 6. 2018, do              15.00 

hod., do kancelárie vedenia  školy emailom, osobne 

alebo poštou. Termín výberového konania je 

naplánovaný na 3.7. 2018. Presný dátum, čas, miesto  

budú zverejnené na stránke školy.  

 

 

Mgr. Marek Adamečko  
                                                                                                            riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com


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, zssmspecovska@gmail.com 

 

Kategória PZ:                       učiteľ  

 

Podkategória PZ:                 učiteľ pre primárne vzdelávanie  

 

Druh pracovného pomeru: doba určitá 1 rok 

 

Základná platová tarifa: 753 € 

 

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 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 vzdelaní,  

                                               súhlas uchádzača na použite osobných údajov.  

 

Iné súvisiace požiadavky: žiadosti je potrebné doručiť do 27. 6. 2018, do              15.00 

hod. do kancelárie vedenia  školy emailom, osobne 

alebo poštou. Termín výberového konania je 

naplánovaný na 3.7. 2018. Presný dátum, čas, miesto  

budú zverejnené na stránke školy.  

 

 

Mgr. Marek Adamečko  
                                                                                                             riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com


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, zssmspecovska@gmail.com 

 

Kategória PZ:                       učiteľ  

 

Podkategória PZ:              učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (učiteľ        

slovenského jazyka a literatúry ) 

 

Druh pracovného pomeru: zástup počas materskej dovolenky 

 

Základná platová tarifa: 753 € 

 

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 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 vzdelaní,  

                                               súhlas uchádzača na použite osobných údajov.  

 

Iné súvisiace požiadavky:   žiadosti je potrebné doručiť do 27. 6. 2018, do              

15.00 hod.do kancelárie vedenia  školy emailom, osobne 

alebo poštou. Termín výberového konania je 

naplánovaný na 3.7. 2018. Presný dátum, čas, miesto  

budú zverejnené na stránke školy.  

 

Mgr. Marek Adamečko  
                                                                                                            riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com


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, zssmspecovska@gmail.com 

 

Kategória PZ:                       učiteľ  

 

Podkategória PZ:                 učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie (učiteľ        

slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka) 

 

Druh pracovného pomeru: doba určitá 

 

Základná platová tarifa: 753 € 

 

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 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 vzdelaní,  

                                               súhlas uchádzača na použite osobných údajov.  

 

Iné súvisiace požiadavky:    žiadosti je potrebné doručiť do 27. 6. 2018, do              

15.00 hod.do kancelárie vedenia  školy  emailom, 

osobne alebo poštou. Termín výberového konania je 

naplánovaný na 3.7. 2018. Presný dátum, čas, miesto  

budú zverejnené na stránke školy.  

 

Mgr. Marek Adamečko  
                                                                                                            riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com

