
Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 
 

V rámci zaradenia do  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a v 
zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom 
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca : 
 
Názov a adresa zamestnávateľa :    Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 
Kategória voľného pracovného miesta :   pedagogický asistent/asistentka     (2x) 
 
Podkategória :   asistent učiteľa 
 
Kvalifikačné predpoklady :  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktoré sú 
uvedené v Prílohe č.6 
 
Ďalšie požiadavky a predpoklady :  dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť,            
                                                             nekonfliktnos ť, komunikatívnosť, organizačné                   
                                                             schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, IKT zru čnosti,  
                                                             samostatná práca s PC 
 
Požadované doklady :   žiadosť o prijatie do zamestnania, 
                                         profesijný životopis, 
                                         kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, 
                                         písomný súhlas uchádza ča so spracovaním osobných údajov pre       
                                         potreby výberového konania ( § 11 zákona č.18/2018 Z.z.)       
 
 
Platové zaradenie :  Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní   
                                   niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o  
                                   zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                            
                               plat. trieda 5, prac.trieda 1 - 817,50 € + odpracované roky (ÚSO)  
                                   plat. trieda 6, prac.trieda 1 – 915 € + odpracov.roky (VŠ I.st.) 
 
 
Nástup :  od 01.03.2020 na dobu určitú (do 31.08.2021) 
 
Úväzok :     100% 
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr 
do  13. 02. 2020 do 12,00 hod na adresu: 

Materská škola, 1. mája 4, 969 01 Banská Štiavnica  



Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“. 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy, 
1.mája 4, Banská Štiavnica. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované 
a nebudú do výberového konania zaradené. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na 
výberové konanie. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.02.2020 v čase od 8.00 hod v budove školy 
v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. 

V Banskej Štiavnici                     d ňa 04.02.2020                             
 

Mgr. Alexandra Bóková, riaditeľka MŠ 

 
 
 
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 
 

V rámci zaradenia do  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a v 
zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom 
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca : 
 
Názov a adresa zamestnávateľa :    Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 
Kategória voľného pracovného miesta :   špeciálny pedagóg 
 
Podkategória :    učiteľ 
 
Kvalifikačné predpoklady :  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktoré sú 
uvedené v Prílohe č.6 
 
Ďalšie požiadavky a predpoklady :  dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť,            
                                                             nekonfliktnos ť, komunikatívnosť, organizačné                   
                                                             schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, IKT zru čnosti,  
                                                             samostatná práca s PC 
 
Požadované doklady :   žiadosť o prijatie do zamestnania, 
                                         profesijný životopis, 
                                         kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, 
                                         písomný súhlas uchádza ča so spracovaním osobných údajov pre       
                                         potreby výberového konania ( § 11 zákona č.18/2018 Z.z.)       
 
 
Platové zaradenie :  Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní   
                                   niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o  
                                   zmene a doplnení niektorých zákonov. 
                                   plat.trieda 7,prac.trieda 2  - 1064,50 € + odracované roky        (VŠ II.st.) 
                                   plat.trieda 8, prac.trieda 2 – 1193 € + odpr.roky       ( VŠ II.st., s I.atest.) 
                                   plat.trieda 9, pr.trieda 2  - 1336 € + odpr.roky          (VŠ II.st., s II.atest.) 
 
 
Nástup :  od 01.03.2020 na dobu určitú (do 31.08.2021) 
 
Úväzok :     100% 
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr 
do  13. 02. 2020 do 12,00 hod na adresu: 



Materská škola, 1. mája 4, 969 01 Banská Štiavnica  

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“. 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy, 
1.mája 4, Banská Štiavnica. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované 
a nebudú do výberového konania zaradené. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na 
výberové konanie. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.02.2020 v čase od 8.00 hod v budove školy 
v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. 

V Banskej Štiavnici                     d ňa 04.02.2020                             
 

Mgr. Alexandra Bóková, riaditeľka MŠ 

 
 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 

 
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 
 

V rámci zaradenia do  Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a v 
zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom 
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca : 
 
Názov a adresa zamestnávateľa :    Materská škola, 1.mája 4, 969 01 Banská Štiavnica 
 
Kategória voľného pracovného miesta :   sociálny pedagóg 
 
Podkategória :    učiteľ 
 
Kvalifikačné predpoklady :  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., ktoré sú 
uvedené v Prílohe č.6 
 
Ďalšie požiadavky a predpoklady :  dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť,            
                                                             nekonfliktnos ť, komunikatívnosť, organizačné                   
                                                             schopnosti, ovládanie štátneho jazyka, IKT zru čnosti,  
                                                             samostatná práca s PC 
 
Požadované doklady :   žiadosť o prijatie do zamestnania, 
                                         profesijný životopis, 
                                         kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, 
                                         písomný súhlas uchádza ča so spracovaním osobných údajov pre       
                                         potreby výberového konania ( § 11 zákona č.18/2018 Z.z.)       
 
 
Platové zaradenie :  Funkčný plat je stanovený zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní   
                                   niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o  
                                   zmene a doplnení niektorých zákonov. 
                                   plat.trieda 7,prac.trieda 2  - 1064,50 €+ odracované roky        (VŠ II.st.) 
                                   plat.trieda 8, prac.trieda 2 – 1193 € + odpr.roky       ( VŠ II.st., s I.atest.) 
                                   plat.trieda 9, pr.trieda 2  - 1336 € + odpr.roky          (VŠ II.st., s II.atest.) 
 
 
Nástup :  od 01.03.2020 na dobu určitú (do 31.08.2021) 
 
Úväzok :     100% 
 



Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr 
do  18. 02. 2020 do 12,00 hod na adresu: 

Materská škola, 1. mája 4, 969 01 Banská Štiavnica  

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - neotvárať“. 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do Materskej školy, 
1.mája 4, Banská Štiavnica. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované 
a nebudú do výberového konania zaradené. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na 
výberové konanie. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.02.2020 v čase od 8.00 hod v budove školy 
v priestoroch riaditeľne a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. 

V Banskej Štiavnici                     d ňa 04.02.2020                             
 

Mgr. Alexandra Bóková, riaditeľka MŠ 


