
Obec Vyšná Olšava, Obecný úrad Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 09032 Miňovcve 

 

 

vyhlasuje výberové konanie na 

 jedno pracovné miesto - sociálny pedagóg 

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.10.2019 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky 

obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Vyšná Olšava. 

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť do zamestnania spolu s ostatnými 

požadovanými dokladmi osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.10.2019 do 12.00 

hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne 

uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

 

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu: 

- žiadosť kandidáta, 

- doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov, 

- životopis vo forme Europassu. 

 

Kategória odborného zamestnanca pre pracovnú pozíciu v materskej škole 

 sociálny pedagóg. 

 

Kvalifikačné predpoklady 

(1) Vyžadovaným stupňom vzdelania odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa. 

 



Sociálny pedagóg 

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

1. v študijnom odbore sociálna pedagogika, 

2. v študijnom odbore sociálna práca, 

3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku, 

4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej 

tri roky odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva. 

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca 

a) kvalifikačné predpoklady,  

b) bezúhonnosť,  

c) zdravotná spôsobilosť,  

d) ovládanie štátneho jazyka. 

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 15. október 2019. 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná 

diskriminácia z dôvodu iného pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 

k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu 

rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a odborných právnych vzťahoch 

ustanovuje zákon č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon). 


