
Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec 
 

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných 

zamestnancov: 

 

1 voľné pracovné miesto na pozíciu sociálny pedagóg na dobu určitú  

Pracovné miesto je obsadzované v rámci  národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov I I -    trvanie NP je do 31. 8. 2023 

 

Názov zamestnávateľa Základná škola 

Adresa L. Kossutha 580/56 

077 01  Kráľovský Chlmec 

Kontakt č. tel. 056/63 216 11 

e-mail: riaditel.zs@pobox.sk 

Kategória a podkategória pedagogických 

zamestnancov 

Sociálny pedagóg 

Kvalifikačné predpoklady 
        

Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 o PZ a OZ 
v znení  neskorších predpisov a  Vyhlášky č. 
1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných 
predpokladoch PZ a OZ , príloha č. 15 

Ďalšie predpoklady: 

 

 

a) ovládanie štátneho jazyka,  

b) spôsobilosť na právne úkony,  

c) zdravotná spôsobilosť,  

d) bezúhonnosť,  

e) práca s PC, Word, Excel, práca s internetom 

Zoznam požadovaných dokladov - Žiadosť o prijatie do zamestnania  

- Profesijný životopis 

- Súhlas so spracovaním osobných údajov 

- Overený doklad o najvyššom vzdelaní  

- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa par. 

15a ods.7 zákona č. 138/2019 

 Úspešný uchádzač predkladá   

- doklad o bezúhonnosti do 30 dní od vzniku 

pracovnoprávneho vzťahu 

- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu 

Iné požiadavky v súvislosti 

s obsadzovaným pracovným miestom 
Plat v zmysle zákona 553/2003 Z. z a 

Nariadenia vlády SR č.220/2022 Z. z. s 

účinnosťou od 1.7.2022 v závislosti od 

dĺžky  započítanej praxe , min. 1 006 €  

 

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu :  

Základná škola, L. Kossutha 580/56, 077 01  Kráľovský Chlmec alebo na email: 

riaditel.zs@pobox.sk, najneskôr do 15. 08. 2022. 

Na základe predložených žiadostí bude pre vybraných uchádzačov uskutočnený pohovor vo 

vopred dohodnutom termíne. 

Predpokladaný nástup: 1. 9. 2022, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2023. 

 

 

V Kráľovskom Chlmci, 15. 7. 2022                                     PhDr. Róbert Berta, MBA v.r. 

                                                                                                           riaditeľ školy 


