
 
Gymnázium sv. Moniky 

Tarasa Ševčenka 1 
080 01 Prešov 

 

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ 
 

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania na 
obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, riaditeľ Gymnázia 
sv. Moniky informuje o výberovom konaní na obsadenie voľnej pozície  

1. Pedagogického zamestnanca pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie s aprobáciou:  

CHÉMIA (plný úväzok) – zastupovanie počas MD 
 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 
 

 
Zoznam požadovaných dokladov: 
- prihláška (žiadosť) do výberového konania 

- overené kópie dokladov o vzdelaní 

- profesijný životopis 

- krstný, príp. sobášny cirkevný list 

- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- v prípade záujmu o vyučovanie predmetu Katolícke náboženstvo – platná kanonická misia 
 

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať odpis z registra trestov a 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 
 

Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť do 11. 10. 2021 na adresu:  
GYMNÁZIUM sv. MONIKY, Tarasa Ševčenka 1, 080 01  PREŠOV. Výberové konanie sa 
uskutoční 22. 10. 2021. 
Ďalšie doplňujúce informácie o jednotlivých voľných pracovných miestach, type pracovného 
pomeru, a pod. je možné získať v pracovných dňoch na riaditeľstve školy, prípadne na tel. 
čísle 051/7567301. 
 

Prešov,  27. 09. 2021  
RNDr. Pavol Petrovský 

                                                                                              riaditeľ školy 


