
Voľné miesto –  Špeciálny pedagóg 
 

a) Názov a adresa zamestnávateľa: 

Centrum poradenstva a prevencie 

Turecká č. 35, 940 01 Nové Zámky 

 

b) Príslušná kategória  odborných zamestnancov: špeciálny pedagóg 

 

c) Kvalifikačné predpoklady: 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so 

zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

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

v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.  

 

d) Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru 

• štruktúrovaný profesijný životopis  

• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

• súhlas so spracovaním osobných údajov – viď. priložené tlačivo 

• ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača 

 

e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka 

• pracovný pomer na dobu určitú – 1 rok, s možnou perspektívou na dobu neurčitú 

• nástup do zamestnania - 03.04.2023, resp. dohodou 

• pracovný úväzok – 100% 

• prax vítaná 

• znalosť maďarského jazyka vítaná 

• platové podmienky – stanovené v zmysle zákona NR SR 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 

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do  30.04.2023 na adresu: 

Centrum poradenstva a prevencie 

Turecká č. 35, 940 01 Nové Zámky 

 

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 
 

Kontakt:                cpppapnz@gmail.com 

                  035/6400 144 (143) 

 

 
 

 

 

 



 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP 

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

__________________________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu: 

e-mailová adresa:  

 

Dole podpísaná/podpísaný……………......................................... udeľujem týmto súhlas 

so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do 

zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov získaných 

pri osobnom  pohovore) prevádzkovateľovi: Centrum poradenstva a prevencie, Turecká č. 35, 

940 01 Nové Zámky. Poskytnuté údaje môžu byť spracované pre účely evidencie uchádzačov o 

zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Po 

tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie údajov. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva 

dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. 

 

 

 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 
 


