
Primátor Mesta Michalovce  
 

 

v y h l a s u j e 
 

dňom 30. 04. 2021 
 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície  
 

učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Fr. Kráľa 78 
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Školská 5 

učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30 
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Leningradská 1 
učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Jana Švermu 8 

učiteľka Materskej školy v Michalovciach, Mlynská 1 
 
 

Ponúkaná základná zložka mzdy: 
- tarifný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon  
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a praxe min. 738,50 €;  

- k základnému platu zamestnanca sa vyplácajú všetky zákonné príplatky; 
- k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100 %. 

 
Požadované kvalifikačné predpoklady : 

- minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. 
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 
Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov v súvislosti v výberovým konaním: 

- bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., 
- zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., 
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.,  
- absolvovanie výberového konania písomnou formou a pohovorom.   

 
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- doklady o vzdelaní (overené kópie),  
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,  
- štruktúrovaný profesijný životopis, 
- čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, 
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle  
       § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace); 
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 
 
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  24. 05. 2021 do 12.00   
    hod. (hmotnoprávna lehota, žiadosť musí byť doručená) 
 

  na adresu zriaďovateľa:  Mestský úrad   
Odbor školstva a športu  
Nám. osloboditeľov 30  
071 01 Michalovce 
 



     v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa a označenej:  
      „ Výberové konanie učiteľka MŠ - neotvárať“.  
 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,   
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania    
nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.  
 

Na účely preukázania bezúhonnosti v zmysle § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov víťazný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na 
vyžiadanie odpisu z registra trestov v zmysle § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované  predpoklady, písomne v zákonom stanovenej lehote.   
 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi interným poriadkom stanoveným primátorom mesta. Interný poriadok  
je zverejnený na webovej stránke Mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. 
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie poskytnutých 
osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí so zverejnením výsledkov výberového konania a zároveň 
súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného 
poriadku Mestského úradu v Michalovciach.  

 
      

   Michalovce 30. 04. 2021                                                                                               
                                                                                                                                  
     
 
 

         Viliam Zahorčák 
                  primátor mesta          


