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

kategória/podkategória
Kvalifikačné predpoklady Požadované doklady

Iné požiadavky/      

predpokladaný nástup

Dátum 

zverejnenia

1 SOŠ obchodu a služieb Sklenárova 1,821 09 Bratislava
tatiana.mokosova@sossklenarova

.org,  0905486416
učiteľ slovenského jazyka VŠ II. stupňa doklady o ukončení vzdelania 1.2.2022, 1.9.2022 24.1.2022

2 SOŠ obchodu a služieb Sklenárova 1,821 09 Bratislava
tatiana.mokosova@sossklenarova

.org,  0905486416
učiteľ anglického jazyka VŠ II. stupňa doklady o ukončení vzdelania 1.2.2022, 1.9.2022 24.1.2022

3

Stredná priemyselná škola 

stavebná a geodetická, Drieňová 35, 

826 64  Bratislava

Drieňová 35, 826 64  Bratislava
02/43336407, riaditelstvo@stav-

geo.edu.sk

učiteľ/ka stavebných odborných 

predmetov - 100 % úväzok

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 doklad o poskytnutí 

podkladov na preukázanie bezúhonnosti a 

doklad o zdravotnej spôsobilosti

vítaná znalosť práce so softvérom 

AutoCAD, Revit, CENKROS, ALFA, 

SketchUp, nástup 1.9.2022

24.3.2022

4

Stredná priemyselná škola 

stavebná a geodetická, Drieňová 35, 

826 64  Bratislava

Drieňová 35, 826 64  Bratislava
02/43336407, riaditelstvo@stav-

geo.edu.sk

učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra - 100 

% úväzok

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 doklad o poskytnutí 

podkladov na preukázanie bezúhonnosti a 

doklad o zdravotnej spôsobilosti

prax vítaná, vítaná aprobácia SJL - 

OBN alebo SJL - DEJ, nástup 1.9.2022
24.3.2022

5

Stredná priemyselná škola 

stavebná a geodetická, Drieňová 35, 

826 64  Bratislava

Drieňová 35, 826 64  Bratislava
02/43336407, riaditelstvo@stav-

geo.edu.sk
učiteľ/ka fyzika - 100 % úväzok

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 doklad o poskytnutí 

podkladov na preukázanie bezúhonnosti a 

doklad o zdravotnej spôsobilosti

prax vítaná, nástup 1.9.2022 24.3.2022

6 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava vaculciakova@zha.sk učiteľ telesnej výchovy                              

Vzdelanie podľa § 85 písm 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. 

Životopis

Pracovný úväzok - 37,5 hodín 

týždenne.  Vhodné pre absolventa. 

Predpokladaný nástup 01/09/2022. 

Aprobácia v kombinácii s občianskou 

náukou, biológiou alebo etickou 

výchovou vítaná.               

25.4.2022

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

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 23.8.22 2.5.2022

8 Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky gym.malacky@region-bsk.sk učiteľ anglického 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 23.8.22 2.5.2022
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9 Gymnázium Ul. 1. mája 8, 90101 Malacky gym.malacky@region-bsk.sk učiteľ slovenského 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 23.8.22 2.5.2022

10 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava vaculciakova@zha.sk Pracovné miesto : Učiteľ matematiky                            

Vzdelanie podľa § 85 písm 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. 

Životopis

Zastupovanie počas MD. Pracovný 

úväzok - 37,5 hodín týždenne.  

Predpokladaný nástup 01/09/2022.            

4.5.2022

11 Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava vaculciakova@zha.sk Pracovné miesto : Učiteľ dejepisu                            

Vzdelanie podľa § 85 písm 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. 

 Životopis

Pracovný úväzok - 37,5 hodín 

týždenne.  Predpokladaný nástup 

01/09/2022. Aprobácia v kombináci s 

občianskou náukou alebo etickou 

výchovou výhodou.          

9.5.2022

12 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
učiteľ/ka matematiky a fyziky

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 1.9.2022 13.5.2022

13 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
učiteľ/ka informatiky a chémie

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 1.9.2022 13.5.2022

14 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
učiteľ/ka slovenský 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 1.9.2022 13.5.2022

15 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk

učiteľ/ka masáže                                                              

Hľadáme pedagogického zamestnanca do 

študijného odboru Masér s aprobáciou 

fyzioterapia, ošetrovateľstvo - rehabilitácia, 

diplomovaný fyzioterapeut.

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 1.9.2022 13.5.2022

16 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk

učiteľ/ka odborná prax, odborné predmety, 

zdravie a klinika chorôb 

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 1.9.2022 13.5.2022

mailto:gym.malacky@region-bsk.sk#
mailto:vaculciakova@zha.sk#
mailto:vaculciakova@zha.sk#


17 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
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 1.9.2022 13.5.2022

18
Stredná priemyselná škola 

stavebná a geodetická
Drieňová 35, 826 64  Bratislava

02/43336407, riaditelstvo@stav-

geo.edu.sk

školský psychológ - 75 % úväzok, PP na 

dobu určitú do 31.8.2023

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 1.9.2022 27.5.2022

19 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
Školský digitálny koordinátor

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)

Pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 

1, Zákon č. 138/2019 Z. z..

Pre výkon pozície digitálneho koordinátora 

je potrebné absolvovať inovačné 

vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia je to 

vzdelávací program Transformácia 

vzdelávania a školy pre digitálnu dobu).

Záujemca musí mať minimálne 3 ročnú 

pedagogickú prax                                       

Viac informácií:

https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-

koordinator/

1.9.2022 31.5.2022

20 Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, 850 07 Bratislava
0915734018           

kolinkova@szsba.sk
Psychológ, školský psychológ

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 1.9.2022 31.5.2022

21
Tanečné konzervatórium Evy 

Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 259 203 911

pedagogický zamestnanec/učiteľ HUV a 

hry na klavír

absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania 

v odbore- hra na klavír, absolvovanie DPŠ v 

požadovanom odbore 

diplom o ukončení VŠ - 2 stupňa, diplom o 

DPŠ
1.9.2022 1.6.2022

22
Tanečné konzervatórium Evy 

Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 259 203 911 pedagogický zamestnanec/korepetítor

absolvovanieVOV ukončené absolventskou 

skúškou v študijnom odbore - hra na klavír
Absolventský diplom o ukončení VOV 1.9.2022 1.6.2022

23
Tanečné konzervatórium Evy 

Jaczovej
Gorazdova 20, 811 04 Bratislava 259 203 911

pedagogický zamestnanec/učiteľ 

klasického tanca a koncertnej a scénickej 

praxe

absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania 

v odbore- hanečné umenie, absolvovanie 

DPŠ v požadovanom odbore, min. 5 rokov 

divadelnej praxe 

diplom o ukončení VŠ - 2 stupňa, diplom o 

DPŠ
1.9.2022 1.6.2022

24 Školský internát,              
Trnavská 2, 821 08 Bratislava,Elok. 

prac .Saratovská 26, Bratislava

02/55571290, 

vedenie@najinternat.sk,           

Mgr. Magdaléna Eliášová

vychovávateľ/ka

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

22.08. 2O22 3.6.2022

25

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím 

jazy. maďarským, Magyar Tanyelvű 

Alapiskola és Gimnázium

Dunajská 13, 814 84  Bratislava - Staré Mesto info@mtag.sk
učiteľ slovenského jazyka a slovenskej 

literatúry, PZ_ZŠ_SŠ 

Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 Z.z. § 9, 

Vyhlášky 1/2020
kópia dokladov o vzdelaní, životopis 01.09.2022 na plný úväzok 13.6.2022

26

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím 

jazy. maďarským, Magyar Tanyelvű 

Alapiskola és Gimnázium

Dunajská 13, 814 84  Bratislava - Staré Mesto info@mtag.sk asistent učiteľa, PZ_ZŠ
Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 Z.z. § 9, 

Vyhlášky 1/2020
kópia dokladov o vzdelaní, životopis 01.07.2022 na plný úväzok 13.6.2022

mailto:info@mtag.sk#
mailto:info@mtag.sk#


27

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jaz. 

maďarským, Magyar Tanyelvű 

Alapiskola és Gimnázium

Dunajská 13, 814 84  Bratislava - Staré Mesto info@mtag.sk
Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským

Vzdelanie podľa Zákona 138/2019 Z.z. § 9, 

Vyhlášky 1/2020
kópia dokladov o vzdelaní, životopis 01.09.2022 na plný úväzok 13.6.2022

28
Konzervatórium, Tolstého 11, 

Bratislava
Tolstého 11, 811 06 Bratislava 907 961 399

pedagogický zamestnanec/učiteľ spevu - 

operné zameranie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

študijný odbor Umenie, študijný program 

Spev

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o 

štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad 

o absolvovaní doplňujúceho 

pedagogického štúdia

5.9.2022 21.6.2022

29
Konzervatórium, Tolstého 11, 

Bratislava
Tolstého 11, 811 06 Bratislava 907 961 399

pedagogický zamestnanec/učiteľ spevu - 

neoperné zameranie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

študijný odbor Umenie, študijný program 

Spev

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o 

štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad 

o absolvovaní doplňujúceho 

pedagogického štúdia

5.9.2022 21.6.2022

30
Konzervatórium, Tolstého 11, 

Bratislava
Tolstého 11, 811 06 Bratislava 907 961 399

pedagogický zamestnanec/učiteľ hry na 

bicích nástrojoch

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

študijný odbor Umenie, študijný program 

Hra na bicích nástrojoch

vysokoškolský diplom, vysvedčenie o 

štátnej skúške, dodatok k diplomu, doklad 

o absolvovaní doplňujúceho 

pedagogického štúdia

5.9.2022 21.6.2022

31
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

5.9.2022 1.7.2022
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