
Obec   L a d a 
Obecný úrad Lada 240, 082 12  Kapušany 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obec Lada – ZŠ Lada  – informácia o voľnom pracovnom mieste 

na pracovnú pozíciu – vychovávateľ 

 

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňajú 

niektoré zákony zverejňujeme informáciu  

o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:  
 

 

 Názov zamestnávateľa : 
 

 

Obec Lada 

 

Adresa : 
 

Lada 240,  082 12 p. Kapušany 

 

 Kontakt  
 

051/7941 213 - Ján Katica, starosta obce 

obeclada@gmail.com 

051/7941 187 – Mgr. Chovancová - RŠ 

zakladnaskolalada@gmail.com 

 

 Kategória  
 

 

vychovávateľ 

 

 Kvalifikačné predpoklady  
 

 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa 

zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 

neskorších predpisov 
 

 

 Požadované doklady  
 

 žiadosť 

 podpísaný štruktúrovaný životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 

 motivačný list 

 fotokópie dokladov o vzdelaní 

 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti 

 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) u úspešných 

uchádzačov 

Termín nástupu 01.09.2019 

 Iné požiadavky: 

 

bezúhonnosť 

ovládanie štátneho jazyka 

 

Pracovné podmienky  
 

zastupovanie počas PN a následne MD 

80% úväzok vychovávateľka a 20% učiteľka 

 Platobné 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, v 

závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 831,50 €/mesiac 

 Ďalšie informácie Požadované dokumenty je potrebné doručiť na adresu:  Obec Lada, Lada 240, 

082 12  alebo ZŠ Lada, Lada 97, 08212  do 22.8.2019  

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor prostredníctvom mailovej 

pošty. 
 

 
Lada 08.08.2019                                                                                  Ján Katica, v.r. 

             starosta obce                

mailto:obeclada@gmail.com

