
Obec Gemerská Hôrka,  
Gemerská Hôrka č.151, 04912 Gemerská Hôrka  

zriaďovateľ 

Materská škola – Óvoda, Gemerská Hôrka č. 7, 04912 Gemerská Hôrka 

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 
(obsadzovanie pracovných pozícií pedagogických  zamestnancov v rámci implementácie 

národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“) 
 
Názov a adresa zamestnávateľa:  
Obec Gemerská Hôrka , Gemerská Hôrka č.  151, 049 12 Gemerská Hôrka  
 
Miesto výkonu práce:   
Materská škola – Óvoda , Gemerská Hôrka č. 7, 049 12 Gemerská Hôrka 
 
Pracovná pozícia /kategória pedagogického zamestnanca: 
      Asistent učiteľa pre deti so zdravotným  znevýhodnením  

Počet pracovných miest :  1 
Rozsah úväzku : 0,8 (80%) 
Pracovný pomer na dobu určitú : do 31.08.2022 
Nástup do zamestnania : september 2020 
Platové podmienky podľa zákona č. 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. 

 
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: 

  pre výkon práce pedagogického zamestnanca 
 
Kvalifikačné predpoklady: 

  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ č.1/2020 o 
kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov /príloha 
č.6/ 
 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 
 bezúhonnosť podľa §15 zákona č.138/2019 Z.z. (čestné prehlásenie) 
 zdravotná spôsobilosť podľa §16 ods.2 zákona č.138/2019 Z.z.  
 ovládanie štátneho jazyka 

 
 Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania; 
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, 

s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;  
 osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a 

a splnení  kvalifikačných predpokladov;  
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby 

výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  



Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými 
dokladmi v uzavretom obale, s označením: „NEOTVÁRAŤ ! – Výberové konanie AU“  
zašlite resp. doručte osobne do 31.08.2020 do 14:00 hod. , na adresu:  
 

Obec Gemerská Hôrka,  
Obecný úrad,  
Gemerská Hôrka č. 151,  
04912 Gemerská Hôrka 

  
Dátum nástupu a platové podmienky budú upresnené na základe usmernenia realizátora  
Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ 
 
Miesto a čas konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky 
výberového konania oznámený písomne 5 pracovných dní vopred. 
 
Vyhradzujeme si právo nezaradiť do výberového konania uchádzača,  ktorý nespĺňa 
podmienky výberového konania.   

  
                                                     
 
 
 

                              Ing. Tibor Balázs 
starosta obce  

 


