
 

OBEC PEDER v zastúpení Jozefom HOLEČKOM, starostom obce 

Obecný úrad PEDER č.119, 044 05 okr. KOŠICE – okolie 

ocupeder@gmail.com 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefón:  E-mail: Internet: IČO: IBAN: 

055/460 20 48 ocupeder@gmail.com www.peder.sk 00324604 SK80 0200 0000 0000 1912 2542  

v zmysle § 4 ods.1 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 a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na obsadenie funkcie „ pedagogický asistent učiteľa v ZŠ“ pre NP POP II. 

v Základnej škole s VJM – Alapiskola, Peder 119 – Péder 119, 044 05 

 

Pracovné miesto je vytvorené v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP z európskych, štrukturálnych a investičných 

fondov. 

 Názov pracovnej pozície: pedagogický asistent učiteľa v ZŠ 

 Výšku pracovného úväzku: 100 % 

 Názov národného projektu : Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

 Kód ITMS 2014+ pre príslušný národný projekt: 312011AQI4 (NP POP II) 

 Dátum ukončenia realizácie projektu na zapojenej škole: 31.8.2023 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

 predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (kvalifikačné 

predpoklady, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka) 

 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z o 

kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 najmenej päť rokov pedagogickej praxe 

 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 

 ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku 

 znalosť práce s PC 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška) 

 štruktúrovaný profesijný životopis 

 doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vzdelaní 

 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Ďalšie požiadavky: 

 

 znalosť maďarského jazyka, na uľahčovanie adaptácie dieťaťa, so sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné 

prostredie a pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér 

 znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy v oblasti pracovno – právnych a ekonomických 

predpisov 

 motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, morálne kvality 

 disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, dobré komunikačné schopnosti 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo, nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované predpoklady a náležitosti pre účasť na výberovom konaní. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihlášku) spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke 

s označením „Výberové konanie – pedagogický asistent v ZŠ PEDER -  NEOTVÁRAŤ“ v termíne  

do 16.08.2022 do 1400  na adresu  zriaďovateľa: Obecný úrad Peder, PEDER 119, 044 05. Žiadosti po tomto termíne nebudú 

akceptované. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady, budú  pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 23.08.2022 o 1600 

hod., na Obecnom úrade v Pederi. 

 

 

 

 

 

 Jozef   HOLEČKO 

             starosta obce PEDER 

V Pederi, dňa 08.08.2022 


