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Obec Michal'any, Hlavná 108,076 14 Michal'any 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 
 

V zmysle § 84 zákona c. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom 
pracovnom mieste pedagogického zamestnanca - pedagogického asistenta. 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany 
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogicky asistent v MŠ v rámci Národného projektu 
                                                                  ,,Pomáhajúce profesie V edukácii deti a žiakov“
Miesto výkonu prace :  
Termín nástupu:  
Úväzok: 
Pracovný pomer:  
Platové podmienky: 

Materská škola Michaľany 
1.9.2022 
100 % 
na dobu určitú do 31.8.2023 
v zmysle platnej právnej úpravy

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti - pedagogicky asistent: 
 Kvalifikačné predpoklady 

Vysokoškolské  vzdelanie  prvého  stupňa  alebo  úplné  stredne  odborne  vzdelanie 
v študijných odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 9 - kvalifikačné 
predpoklady zákona c. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MS VV a S SR c. 1/2020 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitne kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, prílohy č. 6 Vyhlášky 
- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca 
v kategórii pedagogicky asistent. 

 Bezúhonnosť 
 Zdravotná spôsobilosť 
 Ovládanie štátneho jazyka 

 

Požadované doklady: 
 Žiadosť' o prijatie do zamestnania 
  Profesijný životopis – Europass 
  Motivačný list 
 Doklady o ukončenom vzdelaní 
 Súhlas so spracovaním osobných údajov  
 Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti  
 Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 25.7. 
2022 do 12.00 hod. na adresu: 
Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany 
Na obálku uveďte: ,,Pedagogický asistent MŠ – neotvárať ". 

 
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na obálke. Žiadosti 

doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú  
požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie, ktoré 
sa uskutoční dňa 27.7.2022 o 10.oo hod. v budove Obecného úradu v Michaľanoch. 

 
 

Mgr. Zoltán Tarbaj  
Starosta obce 

 
 

 
 
  
 
 



 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EU 
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, 

ďalej len ,,Nariadenie GDPR"). 
 
 
Meno a priezvisko: 
Adresa trvalého pobytu: 
e-mailová adresa: 
 
 
Dole podpísaná/podpísaný .................................................udeľujem týmto súhlas so spracovaním a 
uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, v 
profesijnom životopise, osobnom dotazníku, pripadne osobných údajov získaných pri osobnom 
pohovore) prevádzkovateľom Obec Michaľany, so sídlom Hlavná 108, 076 14 Michaľany, IČO: 
00331759. Poskytnuté údaje budú spracovane pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v 
súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú 
údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o ich vymazanie. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek písomné odvolať. 
 
 
Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ' oboznámil o povinných informáciách a právach 
dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 
 
 
 
 
 

V .............................dňa....................... 
 
 
 
 

podpis uchádzača 


