
 

 
 

Riaditeľka Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

vyhlasuje výberové konanie  

na obsadenie pracovnej pozície- RODIČOVSKÝ ASISTENT  

Materskej školy, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa  

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce: Materská škola, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Termín výberového konania: 31. 03. 2022,  9.00 hod.  

Požiadavky na uchádzača 

Kvalifikačné predpoklady 

 neustanovujú sa požiadavky dosiahnutého vzdelanie, gramotnosť je podmienkou, 

 preferenčné zamestnávanie Rómov/ Rómok, 

 osobnostné predpoklady pre výkon pozície ( pochádza z miestnej komunity, 

priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v komunite, dobré vzťahy s rodinami a 

i.). 

Kvalifikačné požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK, ktoré je potrebné aplikovať v 

procese obsadzovania pracovnej pozície: 

 ovládanie materinského jazyka detí z MRK. 

 



Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 

 motivačný list, 

 úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom 

vzdelaní, 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 

výkonu druhu práce, 

 súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných 

požadovaných dokladoch. 

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

 žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte na 

adresu:  

Materská škola, Tatranská 21, 06401 Stará Ľubovňa, najneskôr do 30. 03. 2022, 

 obálku označte ,, Výberové konanie“, 

 uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, 

aby sa v deň uskutočnenia výberového konania dostavili do MŠ Tatranská 21, 

064 01 Stará Ľubovňa. 
 

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.“  

 

Kontaktné informácie 

         Adresa školy:             Materská škola, Tatranská 21, 064 01 Stará Ľubovňa 

         Kontaktná osoba:      Mgr. Monika Bukovičová, 0910 131 013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


