
Voľné miesto

Názov a     adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou
Golianovo 60
951 08 Golianovo
(okres Nitra)

Pracovná pozícia:
Školník 
- úväzok :  100 %  alebo čiastočný (podľa dohody) -  37,5 h týždenný pracovný čas
- doba: neurčitá 
- nástup do práce: podľa dohody 

Požadované vzdelanie:
 Nie je stanovené (výhodou je  kvalifikácia elektrikár, vodoinštalatér).

Platové podmienky:
- Hrubá mzda 701,-€ /mes. (+ po ukončení skúšobnej doby možnosť osobného príplatku za

kvalitu vykonanej práce)

Požadované zručnosti a vlastnosti:
- Manuálne  zručnosti  -  ovládanie  práce  s kosačkou,  vŕtačkou,  pílou,  drobné  remeselnícke

opravy, drobné údržbárske práce, maľovanie/natieranie, v zimnom období kúrenie plynovými
kotlami,  údržba  chodníkov,  v letnom  období  záhradnícke  práce.  Ostraha  objektu,
odomykanie a zamykanie budov školy. Práce na rebríku a s bremenami.

- Ochota pracovať  aj  pri  odstraňovaní havarijných situácií  a pri  rôznych nepredvídateľných
situáciách aj mimo určeného pracovného času (t.j. v prípade potreby cez víkend alebo sviatok
alebo  po pracovnom čase). Bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomný  súhlas  so  spracovaním  osobných  údajov  s vlastnoručným  podpisom  (podľa

priloženého vzoru – pozri nižšie)
- originál  dokladu o vzdelaní  ,  ak ste elektrikár  alebo vodoinštalatér  (výučný list,  maturitné

vysvedčenie)
- profesijný životopis, v ktorom je potrebné uviesť: 

a) osobné a kontaktné údaje uchádzača, 
b) priebeh vzdelávania (údaje odpisujte z výučného listu alebo vysvedčenia),
c) priebeh zamestnaní ,
d) záujmy,

- motivačný list / žiadosť o prijatie 

Doklady je potrebné priniesť na osobný pohovor u zamestnávateľa, ktorý si dohodnete telefonicky 
na tel.č. 037/658 11 63 alebo 0911 278 458.

Termín zasielania  prihlášok:
- ihneď 

Profesijný životopis s oskenovaným podpísaným súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte
na e-mail: zsgolianovo(at)gmail.com,  príp. prineste osobne do kancelárie školy.

Golianovo 27.05.2019



Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno/priezvisko: _____________________________________________

Bydlisko: ___________________________________________________

Dátum narodenia: ____________________________________________

(ďalej len „dotknutá osoba“ ) 

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm.
a) a v zmysle § 14 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov  

Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou, Golianovo 60, 951 08 Golianovo  
IČO:  37865251
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh 
na účel:  uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa 

súhlas poskytujem na obdobie1: _______________ 
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete) 

Dátum _____________________ ______________________________
podpis dotknutej osoby 

1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho
odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
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