
                                        OBEC  NOVÁ  BAŠTA 

                             Obecný úrad v Novej Bašte, 980 34  Nová Bašta č. 54 

 

Obec Nová Bašta 

v súlade 

so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

UČITEĽ  MATERSKEJ  ŠKOLY 

Počet obsadzovaných miest:   1  

Miesto výkonu práce:  Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským  v Novej                   

                                          Bašte, Nová Bašta č. 5 

                                          Alapiskola és óvoda Újbást, Újbást 5  

Pracovné podmienky:        pracovný pomer na dobu neurčitú 

                                                Predpokladaný deň nástupu  - 07.03.2022 

Platové podmienky:  Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a nadväznosti na zákon č. 138/2020 Z.z.  

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto: 

 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 

138/2019  Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov,  

 bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z., 

 zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.  

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. 

 ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny podľa § 9 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., 

 prax v materskej škole výhodou 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedenou emailovou adresou a telefonickým 

kontaktom, 

 profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál 

podpísaný uchádzačom,  

 úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

 čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov 



Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať: 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace 

(§ 9 a § 16 ods. 1 a 2 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ), 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra 

trestov § 9 ods. 1 a § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Informácie pre záujemcu: 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a vlastnoručne podpísané požadované doklady je 

potrebné v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „ Výberové konanie – 

učiteľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“ zaslať na adresu:  

Obec Nová Bašta 

Obecný úrad 

980 34  Nová Bašta č. 54 

 

alebo doručiť osobne na Obecný úrad v Novej Bašte č. 54  do 28. februára 2022. 

Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti 

o zradenie do výberového konania. 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového 

konania. 

Kontaktovaní a na pracovný pohovor pozvaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.  

Predpokladaný termín výberového konania je: 02.03.2022. 

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním 

a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho 

priebehu zrušiť bez udania dôvodu. 

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú. 

 

 

V Novej Bašte, dňa 14.02.2022                                                                           Richard Molnár 

                                                                                                                                     starosta obce 


