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Škola/Školské zariadenie

Gymnázium

Gymnázium

Gymnázium

Stredná zdravotnícka škola

Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická

Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická

Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická

Adresa

Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky

Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky

Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky

Strečnianska 20, 850 07 Bratislava

Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Pracovné miesto
kategória/podkategória

Kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady

Iné požiadavky/
predpokladaný nástup

Dátum
zverejnenia

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

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

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

podľa zákona

1.9.2021

9.6.2021

02/43336407, riaditelstvo@stav- školský špeciálny pedagóg - 75 % úväzok,
PP na dobu určitú do 31.8.2022
geo.edu.sk

Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
účinnej od 15.1.2020

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
osobný dotazník, doklad o požadovanom
vzdelaní, pri nástupe výpis z registra
trestov a doklad o poskytnutí podkladov na
preukázanie bezúhonnosti a doklad o
zdravotnej spôsobilosti

nástup 18.8.2021

11.6.2021

02/43336407, riaditelstvo@stav- školský psychológ - 75 % úväzok, PP na
dobu určitú do 31.8.2022
geo.edu.sk

Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
účinnej od 15.1.2020

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
osobný dotazník, doklad o požadovanom
vzdelaní, pri nástupe výpis z registra
trestov a doklad o poskytnutí podkladov na
preukázanie bezúhonnosti a doklad o
zdravotnej spôsobilosti

nástup 18.8.2021

11.6.2021

02/43336407, riaditelstvo@stav- učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra - 100
% úväzok
geo.edu.sk

Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
účinnej od 15.1.2020

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
osobný dotazník, doklad o požadovanom
vzdelaní, pri nástupe výpis z registra
trestov a doklad o poskytnutí podkladov na
preukázanie bezúhonnosti a doklad o
zdravotnej spôsobilosti

nástup 1.9.2021

11.6.2021

Kontakt (pre informácie)

gym.malacky@region-bsk.sk

gym.malacky@region-bsk.sk

gym.malacky@region-bsk.sk

0915734018
simona.vinczeova@gmail.com

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a
učiteľ/ka odborných predmetov a odbornej doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.
praxe v šudijnom odbore - Praktická sestra 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov (bezúhonnosť, zdravotná
spôsobilosť)
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Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická

02/43336407, riaditelstvo@stav- učiteľ/ka matematika a fyzika - 100 %
úväzok
geo.edu.sk

Drieňová 35, 826 64 Bratislava

9

Tanečné konzervatórium Evy
Jaczovej

Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

259 203 911

pedagogický zamestnanec/učiteľ HUV a
hry na klavír

10

Tanečné konzervatórium Evy
Jaczovej

Gorazdova 20, 811 04 Bratislava

259 203 911

11

Konzervatórium, Tolstého 11,
Bratislava

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

12

Konzervatórium, Tolstého 11,
Bratislava

13

Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
účinnej od 15.1.2020

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
osobný dotazník, doklad o požadovanom
vzdelaní, pri nástupe výpis z registra
trestov a doklad o poskytnutí podkladov na
preukázanie bezúhonnosti a doklad o
zdravotnej spôsobilosti

nástup 1.9.2021

11.6.2021

absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania
diplom o ukončení VŠ - 2 stupňa, diplom o
v odbore- hra na klavír, absolvovanie DPŠ v
DPŠ
požadovanom odbore

1.11.2021

17.6.2021

pedagogický zamestnanec/korepetítor

absolvovanieVOV ukončené absolventskou
Absolventský diplom o ukončení VOV
skúškou v študijnom odbore - hra na klavír

1.9.2021

17.6.2021

bozena.grafova@konzervatorium.sk

pedagogický zamestnanec/učiteľ hry na
husliach

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
študijný odbor Umenie, študijný program
Hra na husliach

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad
o absolvovaní doplňujúceho
pedagogického štúdia

1.9.2021

14.7.2021

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

bozena.grafova@konzervatorium.sk

pedagogický zamestnanec/učiteľ hry na
flaute

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
študijný odbor Umenie, študijný program
Hra na flaute

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad
o absolvovaní doplňujúceho
pedagogického štúdia

1.9.2021

14.7.2021

Konzervatórium, Tolstého 11,
Bratislava

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

bozena.grafova@konzervatorium.sk

pedagogický zamestnanec/učiteľ
teoretických predmetov - dejiny hudby

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
študijný program muzikológia, hudobné
vedy

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad
o absolvovaní doplňujúceho
pedagogického štúdia

1.9.2021

14.7.2021
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Konzervatórium, Tolstého 11,
Bratislava

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

bozena.grafova@konzervatorium.sk

pedagogický zamestnanec/korepetítor

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
študijný odbor Umenie, študijný program
Hra na klavíri

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad
o absolvovaní doplňujúceho
pedagogického štúdia

1.9.2021

14.7.2021

15

Konzervatórium, Tolstého 11,
Bratislava

Tolstého 11, 811 06 Bratislava

bozena.grafova@konzervatorium.sk

pedagogický zamestnanec/učiteľ
anglického jazyka

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
študijný program učiteľstvo anglického
jazyka

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o
štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad
o absolvovaní doplňujúceho
pedagogického štúdia

1.9.2021

14.7.2021
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SOŠ podnikania

Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

skola@sospod.sk

učiteľ odborných ekonomických
predmetov

požadované vzdelanie odľa Zák. 138/2019
Zz, Vyhlášky 1/2020 Zz (bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť)

Žiadosť o prijatie do PP, kópia dokladov o
vzdelaní, životopis, potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti v zmysle § 16 Zák. 138/2019
Zz.

1.9.2021 (plný pracovný úväzok)

25.8.2021

Pracovné miesto :
Pracoviská ODV
Kategória:
Majster odbornej výchovy v odbore kuchár
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Hotelová akadémia

Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava

18

SOŠ podnikania

Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

19

20

Hotelová akadémia

Stredná zdravotnícka škola

Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava

Strečnianska 20, 850 07 Bratislava

zavacka@zha.sk
imenyhartova@gmail.com

skola@sospod.sk

zikavska@zha.sk

0915734018
kolinkova@szsba.sk

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.

učiteľ slovenského jazyka a literatúry

požadované vzdelanie podľa Zák. 138/2019
Z.z., Vyhlášky 1/2020 Z.z. (bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť)

učiteľ technológie prípravy pokrmov,
vyžaduje sa príslušné vysokoškolské
vzdelanie zamerané na Výživu ľudí a
spoločné stravovanie

vzdelanie podľa § 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.

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)

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 - inneď.
Žiadosť s požadovanými dokladmi
doručiť do 29.10.2021 na e - mailovú
adresu zavacka@zha.sk

Žiadosť o prijatie do PP, kópia dokladov o
vzdelaní, životopis, potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti v zmysle § 16 Zák. 138/2019 Z. 10.1.2022 (plný pracovný úväzok)
z.

profesijný štrukturovaný životopis

podľa zákona

Ovládanie štátneho jazyka,
komunikačné schopnosti,
samostatnosť, dôslednosť, flexibilita,
práca s IKT. Hlavný pracovný pomer.
Pracovný úväzok - 37,5 hodín
týždenne.
Predpokladaný nástup - inneď.
Životopis posielať na adresu:
zikavska@zha.sk

10.1.2022

4.10.2021

4.10.2021

29.11.2021

3.12.2021

