
P.č. Škola/Školské zariadenie  Adresa  Kontakt (pre informácie)
Pracovné miesto  

kategória/podkategória
Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady

Iné požiadavky/      

predpokladaný nástup

Dátum 

zverejnenia

1 Stredná odborná škola IT Hlinícka 1, 831 52 Bratislava te.:02/44885001, mzdy@sositba.sk psychológ,školský psychológ VŠ II .stupňa v študijnom odbore psychológ diplom o vzdelaní,žiadosť o prijatie do PP
predpokladaný nástup 01.02.2021, 

polovičný pracovný úväzok
25.1.2021

2 Školský internát              Trnavská 2, 821 08 Bratislava,
02/55571290, dmszs@chello.sk, Mgr. 

Magdaléna Eliášová
vychovávateľka

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky o 

kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov

 žiadosť o prijatie, životopis, doklady o 

ukončení vzdelania, súhlas na spracovanie 

osobných údajov

predpokladaný nástup 08.03. 2O21 2.2.2021

3 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava
zavacka@zha.sk  

imenyhartova@gmail.com

Pracoviská ODV                                                                                        

Kategória:                                                     

Majster odbornej výchovy v odbore kuchár

Vzdelanie podľa par.85 pím a) zákona 

č.138/2019 Z.z.o pedagogických 

zamestnacoch a  zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. O kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických 

zamestnacov a odborných zamestnancov                                                     

Minimálne požiadavky:                                      

1. ŮSV, výučný list v príslušnom alebo v 

príbuznom odbore,                                         

alebo                                                                   

2. ŮSV, výučný list v príslušnom alebo v 

príbuznom odbore,DPŠ .                            

alebo                                                                    

3. VŠ vzdelanie I. stupňa  v študijnom 

odnore učiteľstvo profesijných predmetov a 

praktickej prípravy a výučný list v 

príslušnom alebo v príbuznom odbore,                                 

alebo                                                                    

4.  VŠ vzdelanie I. stupňa    pre MOV a  

výučný list v príslušnom alebo v príbuznom 

odbore.                                               

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania s 

uvedením telefónneho kontaktu a e - 

mailovej adresy.                                                   

2.Profesijný štrikturovaný životopis       

3.Kópia dokladov o vzdelaní (originál k 

nahliadnutiu len priprijatých uchádzačoch )   

4.Lekárske potvrdenie o telesnej 

spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo 

vzťahu k výkonu činosti ( len pre prijatých 

uchádzačoch ) 5.Súhlas uchádzača na 

použitie osobných údajov pre účely prijatia 

do zamestnania podľa zákona č.18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení 

neskorších predpsov.                                                             

6. Pre účely preukázania bezúhonnosti 

uchádzača o zamestnanie je požadovaný 

postup podľa par.15 Zákona č.138/2019 Z.z. 

o pedagogických zamestnaccoc a 

odborných zamestnacoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

Ovládanie štátneho jazyka,                      

komunikačné schopnosti, 

samostatnosť, dôslednosť, flexibilita, 

práca s IKT. Hlavný pracovný pomer.                       

Doba určitá na 1 rok so skúšobnou 

dobou 3 mesiace s možnosťou 

predĺženia pracovného pomeru na 

dobu neurčitú.                                         

Pracovný úväzok - 37,5 hodín 

týždenne.                           

Predpokladaný nástup  01.04.2021.            

Žiadosť  s požadovanými dokladmi 

doručiť do 15.03.2021 na e - mailovú 

adresu zavacka@zha.sk                   

9.2.2021

4 Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky gym.malacky@region-bsk.sk učiteľ matematiky

Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 

predpokladoch a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

doklad o vzdelaní 23.8.21 7.5.2021

Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky gym.malacky@region-bsk.sk učiteľ biológie

Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 

predpokladoch a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

doklad o vzdelaní 23.8.21 7.5.2021

5 Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky gym.malacky@region-bsk.sk učiteľ nemeckého jazyka

Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 

138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 

predpokladoch a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky

doklad o vzdelaní 23.8.21 7.5.2021
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6 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com

učiteľ/ka nemecký jazyk, dejepis, 

občianska náuka

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021

7 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com

učiteľ/ka odborných predmetov v 

študijnom odbore MASÉR 

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021

8 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com
učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021

9 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com

učiteľ/ka odborných predmetov v 

študijnom odbore Asistent výživy

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021

10 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com

učiteľ/ka odborných predmetov a odbornej 

praxe  v šudijnom odbore - Praktická sestra 

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021

11 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018 

simona.vinczeova@gmail.com
učiteľ/ka anglický jazyk

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 

1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná 

spôsobilosť)

podľa zákona 1.9.2021 9.6.2021


