
Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa 

Materská škola vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov na obsadenie pracovného miesta  

Pedagogický asistent MŠ – s predpokladaným nástupom od 01. 03. 2020 na dobu určitú do 

31. 08. 2022 

Pedagogický asistent MŠ  musí spĺňať:   

Kvalifikačné predpoklady: 
 v zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov. 

Ďalšie požiadavky: 

 preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 znalosť príslušnej legislatívy, 

 osobné a morálne predpoklady, 

 komunikatívnosť, 

 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť. 

Požadované doklady k výberovému konaniu: 
 pre účely výberového konania predloží uchádzač iba čestné prehlásenie, že spĺňa 

podmienku bezúhonnosti a odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) – 

predloží iba úspešný uchádzač, 

 kópie dokladov o vzdelaní – úspešný uchádzač predloží po výberovom konaní overené 

kópie dokladov o vzdelaní,  

 profesijný životopis, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca - predloží iba 

úspešný uchádzač, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov), ktorý je dostupný na stránke školy: 

https://www.msvsetinska.sk/wp-content/uploads/S%C3%BAhlas-so-

SO%C3%9A_uch%C3%A1dza%C4%8Di-%C5%BEivotopisy-3.pdf. 

 

Termín výberového konania: 21. 02. 2020, o 9
30 

hod. v Materskej škole, Vsetínska 36, Stará 

Ľubovňa (pozvánky nebudú posielané, výberového konania sa môže zúčastniť každý kto 

spĺňa požadované vzdelanie a pošle v termíne doklady).
 

 

Požadované doklady do výberového konania zasielajte na adresu: Materská škola, Vsetínska 

36, Stará Ľubovňa do 19. 02. 2020. 

 

Stará Ľubovňa, 04. 02. 2020 
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