
 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. ANNY 
Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 50334212, DIČ: 2120310676, IBAN: SK16 0200 0000 0037 0203 0558 

 

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 
 

Špeciálna základná škola sv. Anny týmto oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu –  

pedagogický asistent, v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov” 

 

Kvalifikačné predpoklady  

 v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktoré sú uvedené v Prílohe č.6 

 

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 podľa stupnice platových 

taríf pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Ďalšie požiadavky a predpoklady:  

 dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, nekonfliktnosť, komunikatívnosť, organizačné 

schopnosti, 

 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 

 IKT zručnosti, samostatná práca s PC (OS Windows, Word, Excel, E-mail, Internet). 

 

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania,  

 štruktúrovaný profesijný životopis (s telefónnym a e-mailovým kontaktom), 

 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (§ 

11 zákona č. 18/2018 Z. z.). 

 

Prihlášku na zaradenie do pracovného pohovoru spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej 

obálke s označením Pracovný pohovor – pedagogický asistent je potrebné zaslať poštou  

do 15.07.2021 na adresu: Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, 

alebo osobne do 15:30 hod. 

 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo čas doručenia. Miesto a termín 

pracovného pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, 

oznámený telefonicky (predpokladaný dátum uskutočnenia výberového konania je 06.08.2021). 

 

 

 

V Starej Ľubovni, 15. júna 2021 

         Mgr. Ján Rusiňák, MBA 

            riaditeľ

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/20200115
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/1/20200115_5225468-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/338/ZZ_2019_338_20200101.pdf
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/338/ZZ_2019_338_20200101.pdf


 

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 
 
Meno/priezvisko:  XXXXX 

Bydlisko:   XXXXXXXXX 

Dátum narodenia:  XXXXXXXX 

(ďalej len „dotknutá osoba“ )  
 
 

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti  
o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov 
získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Špeciálna základná škola sv. Anny, Štúrova 5, 
Stará Ľubovňa, so sídlom Štúrova 5, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 50334212 . Poskytnuté údaje budú 
spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR.  

Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem 
kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.  

 

Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách 
a právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 

 
 
 
 
 
 
V.............................................dňa...................................27______________________________ 

podpis dotknutej osoby  
 


