
                                                                                

 

Obec Zborov a Riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie pracovného miesta 

ODBORNÉHO ZAMESTNANCA V MŠ 

v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít II (NP PRIM II.) 

Informácie o pracovnom mieste: 

Miesto výkonu práce: Spojená škola – organizačná zložka Materská škola, Zborov 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Pracovný pomer na dobu: určitú, počas trvania NP PRIM II. 

Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy 

Termín výberového konania: 31. august 2022 od 9.00 hod. (podľa zaslaných časeniek) 

Miesto výberového konania: Spojená škola, Školská 478/14, 086 33 Zborov (kancelária riaditeľky 

školy). 

 

Požiadavky na uchádzača: 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

- v zmysle platnej právnej úpravy 

 

Zoznam požadovaných dokumentov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 profesijný životopis v štruktúrovanej forme (Europass), 

 motivačný list, 

 doklady o ukončenom vzdelaní, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

 súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných 

dokladoch. 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

- žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou 

(nie mailom) na adresu: 

Spojená škola, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

 

najneskôr do 30.08.2022 (nerozhoduje pečiatka na obálke, do uvedeného dátumu je potrebné doručiť 

požadované dokumenty, všetky obálky po tomto dátume nebudú zaradené do výberového konania), 



- obálku označte heslom „Výberové konanie NP PRIM II. – ODBORNÝ ZAMESTNANEC“, 

- uchádzači budú kontaktovaní SMS správou. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky. 

 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie 

opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a 

o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v 

znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné 

miesto.  

Bližšie informácie nájdete na www.romovia.vlada.gov.sk, v časti Národné projekty. 

 

Kontaktné informácie: 

Adresa školy: Spojená škola, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

Kontaktná osoba: PaedDr. Gabriela Hurajová – riaditeľka školy; 0911 241 979 

 

V Zborove, 26.08.2022 


