
Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou 

 

OZNÁMENIE 

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa ZŠ 

 

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci realizácie Národného projektu 

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou,  

Školská 301/16, Turňa nad Bodvou 

 

Miesto výkonu práce:  Základná škola s materskou školou 

 Školská 301/16, Turňa nad Bodvou 

  

Pracovná pozícia:    pedagogický asistent / asistentka v ZŠ 

(1 voľné pracovné miesto) 

 

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačných predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov: 

 -  úplné stredné odborné vzdelanie v odbore 

zameraného na učiteľstvo/vychovávateľstvo; alebo ÚSV 

+  doplnenie pedagogickej spôsobilosti; alebo ÚSV + 

špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa na 

MPC ukončené do 31.08.2010)  

 alebo 

- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijných 

programoch: predškolská a elementárna pedagogika; 

učiteľstvo akademických predmetov, profesijných 

predmetov, umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov; pedagogika; špeciálna pedagogika učiteľský, 

vychovávateľský alebo neučiteľský smer; 

v neučiteľských študijných programoch + doplnenie 

pedagogickej spôsobilosti  

   
Pracovný pomer na dobu:  určitú počas doby trvania projektu „Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov“ - POP 

 

Predpokladaný termín nástupu: september 2022  

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: -     žiadosť o prijatie do zamestnania, 

- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením 

kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom 

dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom 

odbornej praxe, 

- motivačný list, 

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných 

údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných 

dokladov na účel výberového konania podľa 

osobitného predpisu, 

- kópie dokladov o nadobudnutom najvyššom 

vzdelaní, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných 

v žiadosti a ostatných požadovaných dokladoch, 

- v prípade úspešnosti  potvrdenie o bezúhonnosti. 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 

12.07.2022 do 12:00 hod. na adresu: 

 

  Základná škola s materskou školou 

  Školská ulica 301/16 

  044 02 Turňa nad Bodvou 

 

Na obálku uveďte:  

„Žiadosť o prijatie do zamestnania pedagogický asistent ZŠ – neotvárať“. 

 

alebo e-mailom na adresu: 301.skolaturna@gmail.com 

 

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenie žiadosti na ZŠ s MŠ, Školská 

301/16, Turňa nad Bodvou. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované 

a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky. Na ústny pohovor budú vybraní uchádzači osobne 

pozvaní e-mailom alebo telefonicky.  
 

 

 

V Turni nad Bodvou, dňa 21.06.2022   

         Mgr. Andrea Deáková  

         riaditeľka školy 

mailto:301.skolaturna@gmail.com

