
 
 

Riaditeľstvo Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborný 

zamestnanec( špeciálny pedagóg) Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará 

Ľubovňa  

 

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 pedagogického zamestnanca.  

Názov a adresa zamestnávateľa:   Mesto Stará Ľubovňa,  ako zriaďovateľ  

                                                           Materská škola, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa                                                                              

  

Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec– 1 pracovné miesto  

Podkategória:                                          špeciálny pedagóg Materskej školy   

Predpoklady: podľa zákona 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.  

 

Pracovný pomer na dobu: určitú od 02. 10. 2018 do 31.10.2020 



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 práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

  profesijný životopis,  

  doklady o ukončenom vzdelaní,  

  súhlas so spracovaním osobných údajov,  

  v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

 uzávierka prijímania žiadostí je 27. 09. 2018 (štvrtok) o 15.00 hod. V uvedenom 

termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené MŠ Tatranská 

21, 064 01  Stará  Ľubovňa. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na 

výberovom konaní sa nebude prihliadať, 

 žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 

poslať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – 

NEOTVÁRAŤ“ na adresu: MŠ Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa,  

 alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do riaditeľne  MŠ Tatranská 21, 064 01  

Stará  Ľubovňa. 

 

3. Dátum a miesto konania výberového konania 

 výberové konanie sa uskutoční dňa: 01. 10. 2018  (pondelok) o 11,00 hod. v 

riaditeľni  MŠ Tatranská 21, 064 01  Stará  Ľubovňa, 

 účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú 

predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované. 

 

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby 

sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili do MŠ Tatranská 21, 064 01 

Stará Ľubovňa 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné 

vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v 

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného 

zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na 

www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“  

  

V Starej Ľubovni, 17. 09.2018                                                            Mgr. Monika Bukovičová 


