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Obec FRIČOVCE 
Fričovce 34  

082 37  Široké 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 
Obec Fričovce, zastúpená PhDr. Jánom Mikulom, starostom obce, Vás informuje o voľnom pracovnom mieste 

na pozíciu školník/školníčka v Materskej škole Fričovce  a pomocná sila v školskej jedálni 

 

Voľné pracovné miesto: ŠKOLNÍK/ŠKOLNÍČKA  v MŠ Fričovce a  

      pomocná sila v školskej jedálni 
Názov zamestnávateľa:  Obec Fričovce, 082 37  Fričovce č. 34 

Termín nástupu:    15.8.2019 

Pracovný pomer:     na dobu  určitú do 30.6.2020 (skúšobná doba 3 mesiace) 

Pracovný úväzok:     80 % (školník/školníčka) + 20% (pomocná sila v kuchyni) 

Platové podmienky:     podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

       práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov z.n.p. 

Pracovný čas:      8 hod/deň  - prerušovaná pracovná doba  

       (6,30 hod – do 9,00 hod, 11,30 hod – 17,00 hod) 

 

Kritéria a požiadavky: 

Požadované vzdelanie: nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, základné vzdelanie 

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax 

Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, organizačné a komunikačné schopnosti,  ochota, samostatnosť, 

schopnosť spolupracovať,  flexibilita, odolnosť voči stresu,   kladný vzťah k deťom. 

Bezúhonnosť podľa §3 ods.3 zákona 552/2003 Z. z.. o výkone práce vo verejnom záujme (výpis z registra 

trestov doloží iba úspešný uchádzač) 

 

Zoznam požadovaných dokladov potrebných k zaradeniu do výberového konania: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

- profesijný životopis  

- fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- doklad o zdravotnej spôsobilosti  podľa § 10 zákona č.317/2009 Z. z. (telesná a duševná spôsobilosť) 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa  § 11 zákona 

č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

- Výhodou je  doloženie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové 

konanie – školník/školníčka v MŠ Fričovce “ na adresu:  Obec Fričovce, Fričovce 34, 082 37 Široké. 

Uzávierka prijímania prihlášok je 6.8.2019 (utorok)  do 16.00 hod (rozhodujúci je dátum podateľne 

úradu).  

 

 

Termín výberového konania je v stredu 7.8.2019 o 9:30 hod v zasadačke  

Obecného úradu vo Fričovciach. 

 

V prípade, ak máte už podanú žiadosť o prijatie do zamestnania  a nie je kompletná v zmysle vyššie 

uvedených požadovaných dokladov, žiadame Vás, aby ste tieto materiály doplnili v termíne do 6.8.2019.  

 

Uchádzačom sa už zasielať pozvánky nebudú!  

 

        PhDr. Ján Mikula MBA 

               starosta obce 


