
   

             ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ŠKOLSKÁ 459/12 

 

    082 56 PEČOVSKÁ NOVÁ VES 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 V zmysle § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 
mieste  

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou  

   Školská 459/12  

        082 56 Pečovská Nová Ves 
 

Kontakt: 0911 566303, 0911 366303, zssmspecovska@gmail.com  

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) 
 

Kvalifikačné predpoklady: zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp.  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. 
 

Miesto výkonu práce: EP – ZŠ s MŠ, Rómska 821/45, Pečovská Nová Ves 

Termín nástupu : 02. 09. 2019 

Pracovný pomer na dobu: 1 rok, Počet miest: 1 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Platové podmienky:  určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
Požadované doklady: 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 Profesijný  životopis, 

 Doklady o ukončení vzdelaní, 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

 

Iné dôležité informácie: Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte najneskôr do 19.7.2019 do 16,00 hod. na 

adresu:  Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo na email 

školy: zssmspecovska@gmail.com 

 

Predpokladaný termín výberového konania: 30. 7. 2019 o 9,00 hod. v zborovni školy ZŠ s MŠ Školská 

459/12 Pečovská Nová Ves. 

 

V Pečovskej Novej Vsi 12.7.2019                  _________________________________ 

                         Mgr. Marek Adamečko  

                                                                                                    riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com


 

 

 

             ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ŠKOLSKÁ 459/12 

 

    082 56 PEČOVSKÁ NOVÁ VES 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

Základná škola s materskou školou Školská 459/12, Pečovská Nová Ves informuje o voľnom pracovnom 

mieste na pozíciu: upratovačka. 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou  

   Školská 459/12  

        082 56 Pečovská Nová Ves 

 

 Miesto výkonu práce: EP – ZŠ s MŠ Rómska 821/45, Pečovská Nová Ves 

 Kontakt: 0911 566303, 0911 366303, zssmspecovska@gmail.com  

 Termín nástupu: 02. 09. 2019 

 Pracovný pomer na dobu: 1 rok, Počet miest: 1 

 Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 Informácia o plate: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške ..... 

 

Požadované doklady: 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania  

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 Minimálne požadované vzdelanie: základné vzdelanie, stredoškolské odborné vzdelanie 

 Osobnostné predpoklady a zručnosti: bezúhonnosť, spôsobilosť na pracovné úkony v plnom rozsahu, 

zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť 

spolupracovať. 

 

Iné dôležité informácie: Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte najneskôr do 19.7.2019 do 16,00 hod. na 

adresu:  Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo na email 

školy: zssmspecovska@gmail.com 

 

Predpokladaný termín výberového konania: 30. 7. 2019 o 10,00 hod. v zborovni školy ZŠ s MŠ Školská 

459/12 Pečovská Nová Ves. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 12.7.2019     __________________________________ 

                                    Mgr. Marek Adamečko 

                        riaditeľ školy 

mailto:zssmspecovska@gmail.com


 

 

   

             ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ŠKOLSKÁ 459/12 

 

    082 56 PEČOVSKÁ NOVÁ VES 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

Základná škola s materskou školou Školská 459/12, Pečovská Nová Ves v zmysle zákona č. 552/2002 Z. z. 

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na 

pozíciu: kuchárka v školskej jedálni. 

 

Informácie o pracovnom mieste: 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou  

   Školská 459/12  

        082 56 Pečovská Nová Ves 

 Miesto výkonu práce: EP – ZŠ s MŠ Rómska 821/45, Pečovská Nová Ves 

 Kontakt: 0911 566303, 0911 366303, zssmspecovska@gmail.com 

 Termín nástupu: 02. 09. 2019 

 Pracovný pomer na dobu: 1 rok, Počet miest: 1 

 Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 Informácia o plate: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške ..... 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

 Výučný list v odbore - kuchár / kuchárka 

 Prax v kuchyni  

 Zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady: 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania 

 Doklad o vzdelaní 

 Profesijný životopis 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 

o ochrane osobných údajov 

 

Iné dôležité informácie: Žiadosť o prijatie do zamestnania doručte najneskôr do 19.7.2019 do 16,00 hod. na 

adresu:  Základná škola s materskou školou, Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves, alebo na email 

školy: zssmspecovska@gmail.com 

 

Predpokladaný termín výberového konania: 30. 7. 2019 o 11,00 hod. v zborovni školy ZŠ s MŠ Školská 

459/12 Pečovská Nová Ves. 

 

Pečovskej Novej Vsi dňa, 12.7.2019    __________________________________ 

                                    Mgr. Marek Adamečko 

            riaditeľ školy 


