
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

"Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 

 

V zmysle §84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch   a   o zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   zverejňujeme   informáciu  

o voľných  pracovných miestach: 

a) Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

          Kudlovská 218/11, 066 01 Humenné 

b) Kategórie voľných pracovných miest:  

1. školský špeciálny pedagóg - 1 pracovné miesto - rozsah úväzku: 100 % 

c) Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších 

predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. 

d) Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa 

dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov. 

e) Zoznam požadovaných dokladov: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania,   

- životopis,  

- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,   

- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

- zdravotná spôsobilosť. 

f) Termín nástupu: 01. 04. 2022 

g) Pracovný pomer na dobu: určitú do 31. 08. 2022 

h) Žiadosti a požadované doklady je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov : 

- poštou na adresu: Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné 

          Kudlovská 218/11, 066 01 Humenné 

- e-mailom na adresu: admin@zskudhe.edu.sk 

- tel. číslo: 057/775 2027 

Požadované doklady doručiť do 23.03.2022 do 12.00 hod.  

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberu 

zamestnanca zaradené.  

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, 

ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní 

na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 25. 03. 2022 v čase od 09:00 hod. 

j) Ďalšie informácie: na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných 

uchádzačov na osobný pohovor. 

 

 

V Humennom 17.03.2022 

mailto:admin@zskudhe.edu.sk

