
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
 

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 
mieste pedagogických a odborných zamestnancov: 

 
Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Michalovce 

  Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce  
 
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto  
                                                                      (pracovná zmluva) 
 

Podkategória: asistent/asistentka učiteľa materskej školy 
 

Miesto výkonu práce: Materská škola v Michalovciach, Jana A. Komenského 2 
 

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 10. 2020. 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady : 

• minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberom na požadované voľné pracovné miesto: 

• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z., 
• zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z.z. 
• ovládanie štátneho jazyka podľa zákona č. 317/2009 Z.z.,  
• ovládanie materinského jazyka detí marginalizovaných rómskych komunít, 
• absolvovanie výberu asistenta učiteľa materskej školy pohovorom.  

 

Zoznam požadované dokladov, ktoré účastník predkladá:  

• písomná žiadosť do zamestnania (žiadame uviesť telefonický kontakt na seba), 
• štruktúrovaný profesijný životopis, 
• doklady o vzdelaní (overené kópie), 
• súhlas so spracovaním osobných údajov, 
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,  
• rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania pedagog. zamestnanca (overená kópia), 
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle  
       § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace). 

 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbere asistenta učiteľa MŠ: 
�Žiadosť a potrebné doklady na pohovor na voľné pracovné miesto je potrebné doručiť do:  31. 08. 2018   
    do 12.00 hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) 
 

  na adresu zriaďovateľa:  Mestský úrad   
Nám. osloboditeľov 30  
071 01 Michalovce 
 

     v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:  
      „ Žiadosť o prijatie do zamestnania  MŠ v Michalovciach, Jana A. Komenského 2 – asistent  
         učiteľa MŠ - neotvárať“. 
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Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.  
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

            

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Mesto Michalovce, Nám. 
osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované 
a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. 
Ústny pohovor sa uskutoční dňa 12. 09. 2018 v čase od 10:00 hod v budove Mestského úradu 
Michalovce - v zasadačke č. dverí 130 (na prízemí). 
 
Na pohovor budú pozvaní (elektronicky, telefonicky) iba uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na danú 
pracovnú pozíciu. K uzavretiu pracovného pomeru bude vyzvaný uchádzač podľa rozhodnutia výberovej 
komisie a na základe písomného schválenia uchádzača MV SR/ÚSVPRK. Neúspešní uchádzači nebudú 
vyhlasovateľom kontaktovaní. 

  

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie 
v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane  
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení 
neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. 
Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“ 
 
V Michalovciach dňa 21. 08. 2018 

          

 

 

 

Viliam Zahorčák 

        primátor mesta 

 


