
Materská škola, Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa 

Materská škola Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa v súlade § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 

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

vyhlasuje 

 výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície  Zdravotnícky pracovník v materskej škole 

 - predpokladaný nástup od 1.9. 2022 

Kvalifikačné predpoklady: 

 Zdravotnú spôsobilosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa 

podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Ďalšie požiadavky: 

 spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

 zdravotná spôsobilosť, 

 odborná spôsobilosť, 

 bezúhonnosť, 

 registrácia v príslušnej stavovskej organizácii /komore/, 

 ovládanie štátneho jazyka, 

 osobné a morálne predpoklady, 

 komunikatívnosť, 

 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť. 

Požadované doklady: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 čestné prehlásenie, že uchádzač o zamestnanie je bezúhonný (úspešný uchádzač, 

predloží odpis z registra trestov) 

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

kópie dokladov o vzdelaní,  

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zdravotníckeho pracovníka - 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.  

 

Ponúkaná základná zložka mzdy: 

 

Základná zložka mzdy školského zdravotníckeho pracovníka je vo výške 1 100 € /brutto/ 



Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 

 

Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť: 

 24.08.2022 do 15
00 

hod. na adresu: Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 

v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej: „Výberové konanie 

zdravotníckeho pracovníka v materskej škole – neotvárať!“ 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového 

konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

 Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je 

dátum podania na poštovej obálke. 

 

Termín výberového konania:  
 

30. 08. 2022 o 13
00 

hod. v Materskej škole, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa. 

Pozvánky nebudú posielané, výberového konania sa môže zúčastniť každý, kto v termíne 

odovzdal požadované doklady a spĺňa kvalifikačné predpoklady. 
 

 

Stará Ľubovňa, 02. 08. 2022 


