
Pedagogický asistent 
 
Základná škola sv. Ladislava, Topoľčany 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce 
Lipová 3868, 955 01 Topoľčany 

 
Termín nástupu 

1.9.2021 

 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

18.8.2021 

 
Rozsah úväzku 

100% (na dobu určitú do 31. 8. 2022) 

 

Požiadavky na uchádzača 

 
Vzdelanie 

vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa alebo 

úplné stredoškolské vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. 
o pedag. zamestnancoch a odb. zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o 

kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. 

 
Ďalšie požiadavky 

požadované doklady: písomná žiadosť, profesijný štrukturovaný životopis, kópie dokladov o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnou legislatívou 
iné požiadavky: schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, 

asertívnosť, práca s IKT. 

 

Kontaktné informácie 

 
Adresa školy  

 
Základná škola sv. Ladislava 
Lipová 3868 

95501 Topoľčany 
www.zs-ladislava.sk 

e-mail: zs.sv.ladislava.to@gmail.com 
 
Kontaktná osoba 

 
Mgr. art. Dominika Balková 
tel: 038/5328896 

 



Špeciálny pedagóg 
 
Základná škola sv. Ladislava, Topoľčany 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce 
Lipová 3868, 955 01 Topoľčany 

 
Termín nástupu 

1.9.2021 

 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

18.8.2021 

 
Rozsah úväzku 

100% alebo aj nižší  (na dobu určitú do 31. 8. 2022) 

 

Požiadavky na uchádzača 

Znalosť práce s PC 

internet - pokročilý, MS Office - word, excel, powerpoint 

 

Vzdelanie 

vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedag. zamestnancoch a odb. 

zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Ďalšie požiadavky 

požadované doklady: písomná žiadosť, profesijný štrukturovaný životopis, kópie dokladov o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnou legislatívou 

iné požiadavky: schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, 
asertívnosť, práca s IKT. 

Kontaktné informácie 

 
Adresa školy  

 
Základná škola sv. Ladislava 
Lipová 3868 

95501 Topoľčany 
www.zs-ladislava.sk 

e-mail: zs.sv.ladislava.to@gmail.com 
 
Kontaktná osoba 

 
Mgr. art. Dominika Balková, tel: 038/5328896 
 



Školský psychológ 
 
Základná škola sv. Ladislava, Topoľčany 

 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto výkonu práce 
Lipová 3868, 955 01 Topoľčany 

 
Termín nástupu 

1.9.2021 

 
Termín  výberového konania 

18.8.2021  

 
Rozsah úväzku 

100% alebo aj nižší  (na dobu určitú do 31. 8. 2022) 

 

Požiadavky na uchádzača 

Znalosť práce s PC 

internet - pokročilý, MS Office - word, excel, powerpoint 

 

Vzdelanie 

vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa - podľa zákona č. 138/2009 Z. z. o pedag. zamestnancoch a odb. 

zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Ďalšie požiadavky 

požadované doklady: písomná žiadosť, profesijný štrukturovaný životopis, kópie dokladov o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s platnou legislatívou 

iné požiadavky: schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, 
asertívnosť, práca s IKT. 

Kontaktné informácie 

 
Adresa školy  

 
Základná škola sv. Ladislava 
Lipová 3868 

95501 Topoľčany 
www.zs-ladislava.sk 

e-mail: zs.sv.ladislava.to@gmail.com 
 
Kontaktná osoba 

Mgr. art. Dominika Balková, tel: 038/5328896 

 


