Voľné pracovné miesto: Učiteľka materskej školy
• Úväzok : 100 %
• Dátum nástupu: 01.02.2022
• POŽIADAVKY:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Názov zamestnávateľa:
 Materská škola Ľubotice
Adresa:
 Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice
Kontakt:
 Mgr. Renáta Kertysová, riaditeľka školy
 051/7480 911
0944 081 012
 riaditel@ms.lubotice.eu
Kategória:
 Učiteľ
Podkategória:
 Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo
 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
 úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných
programoch v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady na
výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ, časť I.
Učiteľ materskej školy – kvalifikačné predpoklady
Požadované doklady:
 motivačný list
 žiadosť
 profesijný životopis
 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru
podľa zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
 fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešných uchádzačov sa budú požadovať
overené fotokópie)
 doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k
výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy
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 ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme (príloha č. 4) je funkčný plat od 817,50 EUR pri 100% PÚ
Termín nástupu:
 1.2.2022
Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka,
 ovládanie práce na PC
 lojálnosť,
 referencie vítané,
Pracovné podmienky:
 Pracovný pomer na dobu určitú od 1.2.2022 do 31.8.2022 (s možnosťou
predĺženia) na 100 % pracovný úväzok
Ďalšie informácie:
 1 pracovné miesto na 100% PÚ
Termín podania žiadosti:
 Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte klasickou poštou na adresu školy do
18.01.2022.
 Vybraní uchádzači budú pozvaní elektronicky na osobný pohovor v termíne od 24.01.26.01.2022 v priestoroch materskej školy.
Termín sa môže zmeniť v závislosti na mimoriadnu situáciu s COVID 19.
Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená uchádzačom, ktorí splnia predpoklady
stanovené v tomto oznámení.
Na oneskorené doručenie žiadostí sa nebude prihliadať.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné
nariadenie o ochrane údajov
________________________________________________________________________
(Titul, meno, priezvisko)
svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Materská škola Ľubotice, Čsl. Letcov 2, 080
06 Ľubotice, IČO: 42228409 (ďalej len: „prevádzkovateľ“)súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov pre účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí
prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez
vypísaného výberového konania, a to v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné meno, titul,
- vzdelanie,
- pracovná prax,
- zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia,
- priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
- dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia,
- trvalý pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt,
- rodinný stav,
- telefonický kontakt,
- číslo OP, resp. cestovného dokladu,
- identifikačné údaje,
- výpis z registra trestov,
- osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore,
- ďalšie údaje uvedené v životopise.
Súhlasím

Nesúhlasím

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6
mesiacov odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania. Po uvedenej lehote budú

Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v
žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom.
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli
získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným
údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa
neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane
profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu riaditel@ms.lubotice.eu
b) telefonicky 051/74 80 911
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR –
odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V Ľuboticiach, dňa:................................…
___________________________
podpis dotknutej osoby
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane
uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás
prosíme, aby ste nás kontaktovali.

