Mesto Moldava nad Bodvou
Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v súlade
so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

PEDAGOGICKÝ ASISTENT v materskej škole
Počet pracovných miest: 1
Pracovné podmienky:
- pracovný pomer na dobu určitú – počas trvania Národného projektu „Pomáhajúce profesie
v edukácii detí a žiakov II“; plný pracovný úväzok
- predpokladaný deň nástupu – 01.09.2021
Kvalifikačné predpoklady:
Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania
štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť;
- štruktúrovaný profesijný životopis;
- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní;
- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov.
Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§
9 a §16 ods. ods. (1) a (2) zákona č. 138/32019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra
trestov §9 ods. 1 a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Platové podmienky:
- podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; výška platu závisí od
stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe

Doplňujúce informácie:
Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové
konanie – Pedagogický asistent – NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu:
Mesto Moldava nad Bodvou,
Mestský úrad,
Školská 356/2,
045 01 Moldava nad Bodvou
alebo osobne do podateľne MsÚ – Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do
22.07.2021.
Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
o zaradenie do výberového konania. Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné
žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.
Kontaktovaní a na pracovný pohovor pozvaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú
kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným
miestom. Predpokladaný termín výberového konania je 28.7.2021.
Kontaktná osoba:

JUDr. Marta Fülöpová
fulopova.marta@moldava.sk
+421 911 701 562

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním
a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie
v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

V Moldave nad Bodvou 06.07.2021
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

