
 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o 

voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Názov zamestnávateľ Základná škola Soľ 53 

Adresa Soľ 53 , 094 35 Soľ  

Kontakt 
PaedDr. Pavol Hybala, riaditeľ školy 

057/4496324 , riaditel@zssol.edu.sk 

Kategória 
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

aprobácia – MAT – INF; resp. MAT - GEG 

 

 
Kvalifikačn

é 

predpoklady 

 podľa 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 v znení neskorších 

predpisov – časť XIII. 

Požadované doklady  žiadosť 
 životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 18/2018 Z. z. 

 motivačný list 

 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť 
kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.....) 

 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude 

vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace); 

Termín nástupu  02.09.2019 

Iné požiadavky 
 ovládanie štátneho jazyka 
 znalosť práce s PC, interaktívnou tabuľou, tabletom 
 

Pracovné podmienky Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2020 s možnosťou 

predĺženia  

Úväzok – 100% 

Platové podmienky 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 a nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené 

stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov. 

Ďalšie informácie 
Vybraní uchádzači budú na pohovor pozvaní telefonicky. Pracovný 

pohovor sa uskutoční 23.08.2019  o 9:45 hod. v budove ZŠ Soľ. 
 

Termín podania žiadosti: 

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy: ZŠ Soľ, Soľ 53 , 094 35 Soľ    

 

 alebo na riaditel@zssol.edu.sk  , skolasol@gmail.com do 19.08.2019  
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