
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

                                                                    

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky 

 

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

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

riaditeľka školy informuje o voľnom  pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca (PZ): 

kategória PZ: učiteľ základnej školy aprobácia: 

• kategória PZ: učiteľ 

• podkategória: učiteľ druhého stupňa základnej školy  

aprobácia anglický jazyk – nemecký jazyk 

(pracovný pomer na dobu určitú - zastupovanie počas MD/RD) 

 

Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 09. 2022. 

 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony. Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie 

platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona. 

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:  

a) kvalifikačné predpoklady,  

b) bezúhonnosť,  

c) zdravotná spôsobilosť,  

d) ovládanie štátneho jazyka. 

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

- profesijný životopis,  

- doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi,  

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Z. z. 

 

Svoju žiadosť s profesijným životopisom  zasielajte do 22. 06. 2022 poštou alebo osobne na 

adresu  ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na 

adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk. Tel. kontakt: 0347722281 
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