
Základná škola s materskou školou 

 sv. Marka Križina 

Rehoľná 2, 040 18   Košice-Krásna 
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
telefón: 055/6852224 Adresa: ZŠ s MŠ sv. Marka Križina IČO:31942199 

Fax:055/6852412 Rehoľná 2   DIČ:2021208739 

e mail: zsmsmk2@gmail.com 040 18  Košice-Krásna 

 

Oznámenie o výberovom konaní 

Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna v zmysle § 84 zákona             

č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom  pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. 

V zmysle interných predpisov zriaďovateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie tohto voľného 

pracovného miesta. 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna 

Kategória / Podkategória:  pedagogický asistent              

Začiatok pracovného pomeru:  1. 9. 2021 

Trvanie pracovného pomeru:  doba určitá do 31. 8. 2022 

Rozsah úväzku:    100 %  

 

Kvalifikačné predpoklady: 

V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. Príloha č.6. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 Prihláška do výberového konania s kontaktným tel. číslom a e-mailom 

 Kópie dokladov o vzdelaní 

 Profesijný životopis 

 Krstný list, prípadne sobášny list cirkevný – nie starší ako 3 mesiace 

 Odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

 Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Platové podmienky: 

Podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

 

Odpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti predkladá úspešný uchádzač pred 

uzavretím pracovnoprávneho vzťahu. 

 

Doklady do výberového konania je potrebné zaslať doporučenou poštou, alebo doniesť osobne do školy 

do 31. 05. 2021. 

Uchádzači, ktorí splnia podmienky budú pozvaní na výberové konanie e-mailom, alebo telefonicky. 

 

V Košiciach – Krásnej  14. 05. 2021 

 

        PaedDr. Veronika BECOVÁ 

         riaditeľka školy 

 
 


