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OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ 

 
Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov,  v zmysle Zásad výberového 

konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení, vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie pracovného miesta na pozíciu  

 upratovačka (100% úväzok) , 

 hospodár = technicko-administratívny pracovník (50% úväzok), 

 pomocná sila v kuchyni (100% úväzok). 

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú do 31.6.2023 s možnosťou zmeny na dobu 

neurčitú a termín začiatku pracovného pomeru je 1.12.2022. 

 

Kvalifikačné požiadavky:  

 ukončené základné vzdelanie (upratovačka, pomocná sila v kuchyni), 

 ukončené stredné vzdelanie (hospodár) 

 prax v danom odbore vítaná. 

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:  

 samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,  

 znalosť práce s PC a balíkom Microsoft Office (hospodár) 

 zdravotná spôsobilosť,  

 čistý register trestov. 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná prihláška o zaradenie do výberového konania,  

 doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania /fotokópia/,  

 profesijný štruktúrovaný životopis,  

  potvrdenie o prijatí sviatosti manželstva (cirkevný sobášny list nie starší ako 3 mesiace), prípadne 

krstný list, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

/z.č.122/2013 Z. z. o ochrane os. údajov/. 

Platové podmienky: 

 určené príslušnými ustanoveniami zákona č.553/2003 Z.z. (Zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)  v znení neskorších predpisov. 

 

Prihlášky do výberového konania s označením „Výberové konanie – neotvárať“ doručiť na 

adresu Katolícka spojená sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov najneskôr do 2.11.2022 

osobne alebo poštou. O termíne a časovom harmonograme výberového konania budú 

pozvaní uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania oboznámení emailom alebo 

telefonicky najneskôr 5 dní pred konaním výberového konania. Doplňujúce informácie je 

možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy alebo  emailom na 

riaditel@zsgmik.sk alebo na tel. čísle 051/7465802. 

 

 

Prešov 20.10.2022  

                     RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy 
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