
 

Tel./fax : 051/7795596          e-mail : obec@chminianskejakubovany.sk      IČO : 00327158 DIČ : 2020543173 

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY 
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82 

082 33 Chminianske Jakubovany 

 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 

 

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu 

o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.  

Názov zamestnávateľ : Obec Chminianske Jakubovany  

Adresa :    Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chmin. Nová Ves 

Kontakt :    obec@chminianskejakubovany.sk 

Kategória:   Učiteľ  

Podkategória :  Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

Kvalifikačné predpoklady :   

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných 

odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 7 - kvalifikačné 

predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej školy - kvalifikačné predpoklady  

 

Požadované doklady 

 motivačný list 

 žiadosť 
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 profesijný životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného 

pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony  

 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti , 

 overené fotokópie dokladov o vzdelaní ;  

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti , 

 potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k 

pracovnému výkonu: učiteľ MŠ (doloží vybraný uchádzač pred 

podpísaním pracovnej zmluvy), 

 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti. 

 

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.388/2018 

Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,   

 

Termín nástupu: september  2022  

 

Iné požiadavky :  ovládanie štátneho jazyka, ovládanie hudobného 

nástroja vítaná, lojálnosť, počítačová gramotnosť Microsoft Office , dobrý 

vzťah k deťom, aktívnosť, tvorivosť  

Pracovné podmienky  

Pracovný pomer na dobu určitú od 01.09. 2022 do 31.8.2023 na 100 % 

pracovný úväzok  
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Ďalšie informácie : 3 voľné pracovné miesto na 100% úväzok  

 

Termín podania žiadosti: žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na 

emailovú adresu Obecného úradu Chminianske Jakubovany  

obec@chminianskejakubovany.sk  alebo poštou na adresu 

zamestnávateľa do  30.6.2022.  

 

Len vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

V Chminianskych Jakubovanoch 25.05.2022 

 

 

 

      Gejza Červeňák v. r.  

      zástupca starostu obce  
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