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Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme 

informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: 

 
Názov a adresa zamestnávateľa: 

Špeciálna základná škola, Slovenského raja 16, 053 13 Letanovce 

 
Kategória pedagogického zamestnanca: 

Učiteľ/ka  

 
Kvalifikačné predpoklady: 

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania, 

- profesijný životopis, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 
Od úspešného uchádzača budú ďalej požadované doklady: 

- doklad o nadobudnutom vzdelaní, 

- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace), 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač podal žiadosť o odpis 

z  registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace), 

- ovládanie štátneho jazyka. 

 
Platové podmienky: 

Podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej 

praxe. 



Iné doplňujúce údaje: 

Pracovný úväzok: 100 % 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.02.2023 

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2023 

 
Všetky potrebné doklady zaslať elektronicky na e-mail: skola@szsletanovce.sk, 

do 20.01.2023. 

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor 

vo vopred dohodnutom termíne. 

 
Kontaktné informácie: 

  Mgr. Marian Kotrady 

  riaditeľ školy 

Špeciálna základná škola 

Slovenského raja 16, 053 13 Letanovce 

Tel.: 0940996813 

E- mail: skola@szsletanovce.sk 

 
Vedenie školy si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor vybraných uchádzačov. 

 

 

 

 
V Letanovciach 11. 01. 2023     Mgr. Marian  Kotrady 

                                                                                                              riaditeľ školy 
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