
OBEC CHRASŤ NAD HORNÁDOM 165, 053 63 CHRASŤ NAD HORNÁDOM 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 

Obec Chrasť nad Hornádom, v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, informuje o voľných pracovných miestach pedagogických 
zamestnancov "pedagogický asistent" v rámci implementácie národného projektu “Podpora 
inkluzívneho vzdelávania“. 

 
Názov zamestnávateľa:  Obec Chrasť nad Hornádom 
    Chrasť nad Hornádom č. 165 
    053 63 Chrasť nad Hornádom 
 
Miesto výkonu práce: Základná  škola 
    Chrasť nad Hornádom č. 44 
    053 63 Chrasť nad Hornádom 
 
Telefonický kontakt:  0901 910117 
 
Kategória PZ:  pedagogický asistent 
 
Kvalifikačné predpoklady:  
Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a 
odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č.6). 
 
Iné požiadavky: 
a) bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. (čestné vyhlásenie) 
b) ovládanie štátneho jazyka  
c) zdravotná spôsobilosť 
 
Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní  

 profesijný životopis  

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



Ďalšie informácie: 

 pracovný pomer na 100 %-ný úväzok 

 pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2021 

 nástup: 01.02.2021 
 
Platové podmienky: 
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi na voľné 
pracovné miesto je potrebné doručiť do na jednu z adries do 22.01.2021, s označením  
“pedagogický asistent“ – NEOTVÁRAŤ: 
 
1. Obecný úrad 
 Chrasť nad Hornádom č. 165 
 053 63  
 
2. Základná škola 
 Chrasť nad Hornádom č. 44 
 053 63 
 
Upozornenie: 
Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov. 
Na pohovor budú prizvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhovovať kritériám uvedeného 
výberového konania.  
Nevyžiadané doklady k výberovému konaniu nevraciame. 
   
 
V Chrasti nad Hornádom dňa 12.01.2021 
 
 
 
 
         Ondrej Mihňák, v.r. 
                     starosta obce 


