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OBEC  PEDER,  Peder 119,  Peder 044 05 

Obec Peder, Peder 119, Peder 044 05 vyhlasuje  

výberové konanie na pozíciu: 

1. miesto špeciálny pedagóg 

v Základnej škole s VJM – Alapiskola,  Peder - Péder 119 

Pracovné pozície sú obsadzované na základe pridelenia finančných prostriedkov 

v rámci projektu „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Peder“ od poskytovateľa  NFP 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 

Bratislava  -  riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie sprostredkovateľský 

orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. 

Pracovná pozícia: špeciálny pedagóg - (zástup počas MD/RD)  

Kvalifikačné predpoklady:  

 kvalifikačné predpoklady - v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 

neskorších predpisov 

Požadované doklady: 

 žiadosť o pracovnú pozíciu 

 profesijný životopis uchádzača  

 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

 iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne) 

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od 

predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií s ktorými v minulosti 

spolupracoval 

 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
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 súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a použitím osobných údajov na osobitnom 

formulári (podľa zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

      Iné požiadavky:  

Znalosť maďarského jazyka (na uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne 

znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a na prekonávanie počiatočných 

jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér.    

Žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo 

osobne najneskôr do 25.03.2019 do 15.00 hod. na adresu: OBEC PEDER, Obecný úrad 

Peder 119, 044 05 Peder. (V žiadosti uveďte aj telefonický alebo e-mailový kontakt.) 

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované.  

Uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2019 

o 15.00 na Obecnom úrade v Pederi.  

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2019 

 

V Pederi  dňa 20.03.2019  

       Jozef  Holečko, v.r.   

                           starosta obce Peder 

 

 

 

 

 
 


