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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom 

pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniska 

Miesto práce: Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniska  

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent  

Rozsah úväzku: 50%  

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 

2020, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Najmenej úplné stredné 

odborné vzdelanie. Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje. 

 

 Kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského 

vzdelávacieho programu podľa zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  

 

Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a 

vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, 

informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 

  

Pracovný pomer na dobu: určitú  

Termín nástupu: 01.09.2021 

 

Platové podmienky:  

Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a 

zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020.  

 

Požadované doklady:  

- Žiadosť o prijatie do zamestnania  

- Profesijný životopis – europass  

- Motivačný list  

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  

-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 

 - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z.z.  
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Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na adresu: zshaniska@gmail.com do 20.08.2021 

do 12,00 hod. alebo poštou na adresu: Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniska.  

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho 

pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú 

pozvaní na ústny pohovor, o ktorého termíne budú vopred informovaní.  

 

Iné požiadavky:  

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť 

 Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom  

Schopnosť pracovať v tíme  

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce 

 

 Kontakt:  

Mgr. Helena Borufková, riaditeľka školy  

Základná škola  

Haniska 290  

044 57 Haniska  

zshaniska@gmail.com 

 tel. číslo: 0908607995 
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