
 

Obec Matejovce nad Hornádom  

                   
 

VÝBEROVÉ KONANIE 
Obec Matejovce nad Hornádom, 053 21  Matejovce nad Hornádom 97 v rámci národného projektu 

„Pomáhajúce profesie edukácie detí a žiakov“, vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: 

 

 pedagogický asistent učiteľa (PA) – 1 úväzok 

 sociálny pedagóg – 1 úväzok 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady na PZ/OZ: 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 

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

a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Pracovný pomer na dobu: určitú – do 31.08.2022 

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2020 

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 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 dokladov, ktoré záujemca predkladá: 

a) Prihláška do výberového konanie 

b) Profesijný životopis 

c) Overené kópia dokladov o vzdelaní 

d) Úspešný uchádzač aj výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Uchádzači posielajú prihlášky do výberového konania do 31.08.2020 

 

Prihlášky zasielajte na adresu: Obec Matejovce nad Hornádom, 053 21  Matejovce nad 

Hornádom a na obálku uveďte „Výberové konanie NP POP 2020“ a označte pracovnou pozíciou 

o ktorú sa uchádzate. 

 

V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. 

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

požadované podmienky. 

 

Výberové konanie sa uskutoční: 04.09.2020 v čase od 09,00 hod. v zasadačke Obecného úradu 

Matejovce nad Hornádom  

 

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 24.08.2020 

 

 
                                                                                         Marta Stanislavová 

                                                                                                       starostka obce          
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