
Obec Družstevná pri Hornáde 
 

Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde 

 

 

zastúpená Ing. Jánom Juhásom, starostom obce 

 
 

Vyhlasuje 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 
 

na obsadenie miesta 
pedagogický asistent/ka Materskej školy v Družstevnej pri Hornáde 

v rámci Národného projektu “Podpora predpimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

Rómskych komunít II.” 

Požadované kvalifiačné predpoklady pre uchádzačov: 
 V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, 
a s vyhláškou MŠVVaŠ  SR č.1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre  jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov. 
 
Pracovný pomer na dobu: - určitú 
 
Platobné podmienky: 
 Určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
 zamestnancoch v znení neskorších právnych predpisov 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 účastník predkladá do výberového konania: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania, uviesť kontakt, (č. Tel., resp. e-mail) 
- profesijný životopis (Europass) 
- doklad o ukončenomvzdelaní (maturita) 
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 7.11.2022 do 12:00 hod. 
na adresu: Obec Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde. 
Na obálku uveďte: “Pedagogický asistent MŠ – neotvárať”. 
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec/Obecný úrad 
Družstevná pri Hornáde, Hlavná 38, 044 31 Družstevná pri Hornáde. 
Ústny pohovor sa uskutoční 9.11.2022 v čase od 9:00 hod v budove Obecného úradu obce 
Družstevná pri Hornáde a uchádzači, ktorí splnia podmienky výzvy, budú naň osobitne pozvaní. 
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 zmené 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. 
Nástup do zamestnania: 15.11.2022 
 
 
V Družstevnej pri Hornáde, 26.10.2022    
          
         Ing. Ján Juhás 

          starosta obce 

http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod

