
Výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľa materskej školy 
 

Obec Veľký Horeš ako zriaďovateľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským vo 
Veľkom Horeši 

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľ materskej školy 

MATERSKÁ ŠKOLA - ÓVODA 

Školská ulica 348/36, Veľký Horeš 

s predpokladaným nástupom od 1.septembra  2021. 

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY: 

 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh 
a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stredná 
pedagogická škola), a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov. 

 bezúhonnosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., 
 zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z., 
 ovládanie maďarského a štátneho jazyka. 

  

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 doklady o najvyššom  vzdelaní, (kópia), 

 profesijný životopis, nezabudnite uviesť Vaše telefónne číslo, 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (kópia), 

 čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti 
podľa  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (originál alebo overená kópia), 

 písomný súhlas uchádzača/ky so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového 
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 Požadované doklady  a iné zvýhodňujúce materiály s označením  „UČITEĽKA MŠ 
VEĽKÝ HOREŠ “  doručte najneskôr do 18.08.2021  osobne na obecný úrad, alebo 
poštou 

 NA ADRESU: 

Obec Veľký Horeš 

Družstevná ul. 333/2 

076 52  Veľký Horeš 

Na žiadosti odovzdané po uvedenom termíne sa pri vyhodnotení nebude prihliadané. 

Výberové konanie sa uskutoční pohovorom v priestoroch materskej školy.  Uchádzači budú 
telefonicky, alebo písomne oboznámení o presnom čase pohovoru. 

 

  

Vo Veľkom Horeši ,    dňa 09.08.2021                                                      

 v.r. PaedDr. Zoltán Pál 

           starosta obce 


