
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 

Eötvösova ul. 39,  

945 01 Komárno - Komárom 

           
 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno, IČO: 

37861204, v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení 

neskorších predpisov 
 

v y h l a s u j e  

výberové konanie na obsadenie funkcie asistent učiteľa 
 

 

Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno. 
 

 

a) kontaktné údaje:  

e-mail: sekretariat@eotvos.sk  

Tel.: 035/7730581, 0902710107  

Kontaktná osoba: Ing. Peter Majer 
 

b) príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov zamestnancov:  

pedagogický zamestnanec: asistent učiteľa  

hlavný pracovný pomer - na 100 %-ný úväzok  
 

c) kvalifikačné predpoklady:  

v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

d)zoznam požadovaných dokladov:  

- žiadosť o prijatie do zamestnania  

- profesijný životopis  

- kópie dokladov o vzdelaní  

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- doklad o bezúhonnosti  

- lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu  

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe prihlášky. 

- iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom- počítačové znalosti 
 

e) termín nástupu: 01. 10. 2020 
 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, je potrebné doručiť v uzatvorenej 

obálke poštou na adresu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola,   Eötvösova 

ul. 39, 945 01 Komárno  alebo je možné ju odovzdať osobne do podateľne základnej školy.   
 

Uzávierka prihlášok je: 11. 09. 2020 o 12.00 hod. 
 

Obálku označte heslom:  
„VÝBEROVÉ KONANIE – ASISTENT UČITEĽA - NEOTVÁRAŤ!“ 
 

Doplňujúce informácie môžete získať na telefónnom čísle 0902710107, alebo mailom na 

sekretariat@eotvos.sk. 
 

Prihlášky uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. 

Uchádzačom, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú termín, čas a miesto 

výberového konania písomne oznámené najmenej sedem dní pred jeho konaním. 
 

V  Komárne, dňa 27. 08. 2020. 

  

………...................................... 

Ing. Majer Peter -  riaditeľ školy                                                      


