Zamestnávateľ
Názov

Adresa

Kontakt

Základná škola

J. Alexyho 1941/1, ZVOLEN

zssekier@gmail.com, skola@zsalexyhozv.sk

Centrum pedagogicko
psychologického poradenstva a
prevencie

Dukelských hrdinov 1211/44, 960 01 Zvolen

PhDr. Beata Grassl, riaditeľka CPPPaP Zvolen, tel.
045/5479590, email: beatagrassl@gmail.com

Základná škola Pavla Jozefa
Šafárika

Škulrétyho 11 Tornaľa 982 01 Tornaľa

milena.helembaiova@mestotornala.sk

Kategória
zamestnanca

Kvalifikačné
predpoklady

príslušné vzdelanie v zmysle zákona
NR SR č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v
učiteľ ( učiteľ pre nižšie sekundárne znení zákona NR SR č. 209/2019 Z.
vzdelávanie aprobácia : telesná
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
výchova)
245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony

Odborný zamestnanec - psychológ

učiteľ

Vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v
odbore psychológia

príslušné vzdelanie v zmysle zákona
NR SR č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických
zamestnancoch
a
odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona NR SR č. 209/2019 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní
(školský zákon) a o
zmene
a
doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších
predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony
prvá atestácia alebo jej náhrada
minimálne 5 rokov pedagogickej
praxe

Zoznam
požadovaných
dokladov

Iné požiadavky

Pridané

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, kópie dokladov o
nadobudnutom vzdelaní, profesijný
životopis,

Žiadosť s požadovanými prílohami
doložiť do 28.10.2019 do 14,00 hod.

22.10.2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, motivačný list, overené
doklady o vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

Deň nástupu do zamestnania:
1.11.2019, zastupovanie počas
materskej dovolenky

21.10.2019

písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania
overené kópie dokladov o
nadobudnutom vzdelaní
potvrdenie o dĺžke pedagogickej
praxe /originál alebo overená kópia/
profesijný životopis
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti *
ovládanie štátneho jazyka
lekárske potvrdenie o telesnej a
bezúhonnosť
duševnej spôsobilosti vo vzťahu k
zdravotná spôsobilosť na výkon
výkonu činnosti
práce
návrh koncepcie rozvoja základnej
spôsobilosť na právne úkony v plnom
školy a riadiacej práce riaditeľa v
rozsahu
písomnej forme
znalosť práce s PC
čestné vyhlásenie uchádzača o
znalosť ekonomických a rezortných
spôsobilosti na právne úkony v
predpisov
plnom rozsahu
osobné a morálne predpoklady,
čestné vyhlásenie o pravdivosti
zodpovednosť, samostatnosť,
všetkých údajov uvádzaných v
riadiace a organizačné schopnosti
prílohe žiadosti
predpokladaný nástup: 01.12.2019
písomný súhlas uchádzača na
použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania v
zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov

17.10.2019

Spojená škola internátna

Špeciálna základná škola

K. Supa 48, Lučenec

Zápotockého 127, 981 01 Hnúšťa

047/4511855-6, 0911 293 542, zsisplc@pobox.sk

Mgr. Katarína Pribilincová, 047/5422540,
0903496462, specialnazs@szshnusta.edu.sk

Nepedagogický zamestnanec vedúci/-a zariadenia školského
stravovania (samostatná odborná
práca na úseku riadenia prevádzky a
zabezpečovania činnosti školskej
jedálne)
Zaradenie do 5. plat.
triedy - od 629,- € do 755,- € v
závislosti od započítaných rokov
praxe.

Žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť najneskôr do 10.
Úplné odborné stredoškolské
11. 2019 na adresu školy.
vzdelanie (stredná hotelová škola,
Žiadosť do zamestnania, motivačný
Predpokladaný nástup najneskôr
stredná škola spoločného
list. Súhlas so spracovaním osobných
od 01. 01. 2020.
stravovania, stredná priemyselná
údajov.
PP na celý úväzok na dobu určitú.
škola potravinárska alebo aj
Štruktúrovaný životopis s
Očakávame: pracovné nasadenie,
ekonomická škola + výučný list v
kontaktnými údajmi. (tel č., mailová
schopnosť pracovať v tíme,
odbore kuchár/-ka) – uprednostňuje
adresa)
flexibilitu, organizačné schopnosti,
sa vzdelanie v odbore gastronómia, Doklad o požadovanom vzdelaní. Iné
zodpovednosť, ochotu učiť sa,
finančná a ekonomická gramotnosť,
doklady potvrdzujúce odbornú
komunikatívnosť, znalosť práce na
ovládanie skladového hospodárstva,
spôsobilosť (certifikáty zo školení
PC. Termín a miesto osobného
spracovanie účtovných dokladov.
apod.).
výberového pohovoru bude
Znalosť odborných dokumentov a
Doklad o zdravotnej spôsobilosti na
oznámený uchádzačom, ktorí v
legislatívy v oblasti školského
výkon práce v zariadení šk.
termíne predložia všetky požadované
stravovania. Bezúhonnosť.
stravovania. Bude potrebný aj výpis
doklady a vyhovejú kvalifikačným a
Znalosť programov WIS, WEGA
z registra trestov nie starší ako 3
ostatným požiadavkám telefonicky,
vítaná. Prax v odbore gastronómie
mesiace.
resp. mailom. Bližšie informácie na
min. jeden rok
www.zsisplc.edupage.org alebo na
uvedených telefónnych číslach.

17.10.2019

Odborný zamestnanec, špeciálny
pedagóg v CŠPP pri ŠZŠ Hnúšťa

Vysokoškolské vzd. II. stupňa, podľa
zákona č. 138/2019 Z.z.v znení
vyhlášky č. 437/2009 Z.z.,

Žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov,
doklady o vzdelaní, odpis z registra
trestov, nie starší ako 3 mesiace,
lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti na výkon povolania

Deň nástupu: ihneď. Doba určitá,
zastupovanie počas MD a následne
RD.

15.10.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania
(motivačný list), profesijný životopis,
doklady o požadovanom
vzdelaní,doklad preukazujúci
zdravotnú spôsobilost

nástup ihneď

15.10.2019

pozri www.filakovo.sk

od 1.11.2019 do 31.8.2020 na
pracovný úväzok 0,75

15.10.2019

žiadosť a profesijný životopis

zdravotná a odborná spôsobilosť, PP
na dobu určitú (zastupovanie počas
MD), nástup od 11/2019, prijímanie
žiadostí do 18.10.2019

8.10.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o vzdelaní, životopis, súhlas procovný pomer na polovičný uväzok
so spracovaním osobných údajov

7.10.2019

Reedukačné centrum, Samuela
Kollára 72, Čerenčany,
rddcerencany@stonline.sk,
0915820695

Samuela Kollára 72, Čerenčany,

rddcerencany@stonline.sk, 0915820695

odborný zamestnanec - psychológ

v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009
Z.z.

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

0907 182 995, phdr.feher@gmail.com

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

príslušné vzdelanie v zmysle § 11
ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019
Z.z.

Materská škola 1. mája 161/1,
96001 Zvolen

1. mája 161/1 960 01 Zvolen

045/5335091, 0910 462606 ,
ziakova@ms.zvolen.sk

samostatná kuchárka

ZŠ s MŠ Terézie Vansovej

ul. T: Vansovej 353/3,962 01Zvolenská Slatina

045/5394272, riaditel.zszvslatina@gmail.com

školský psychológ

ukončené stredoškolské vzdelanie

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z.z.

ŠZŠ pre žiakov s TP

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

vicanova.szstpdetva@gmail.com

pedagogický zamestnanec pedagogický asistent

Súkromná stredná odborná škola
hutnícka Železiarme Podbrezová,
Družby 554/64, Pobrezová

Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

0911 561 035 pindiakova@ssosh.sk

Učiteľ pre úplné stredné odborné
vzdelávanie – slovenský jazyk a
literatúra

Základná škola

Školská 482, Hliník nad Hronom 966 01

zshlinik@gmail.com 0901718899

vychovávateľ

Hviezdoslavova1, 050 01 Revúca

0911481075,skola@zshviere.edu.sk,riaditeľka školy
Mgr.Monika Galovičová

Základná škola

vychovávateľ

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
úplné stredné odborné vzdelanie
alebo vysokoškolské vzdelanie I.
stupňa

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť čo najskôr,
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
zastupovanie počas PN
• štruktúrovaný životopis,
Ďalšie informácie:
• doklady o ukončenom vzdelaní,
• platové podmienky podľa
• súhlas so spracovaním osobných zákona č. 224/2019 Z. z platného od
údajov v zmysle zákona č. 18/2018
1.9.2019 v závislosti
Z. z. o ochrane osobných údajov
od dĺžky praxe a zaradenia do
kariérového stupňa;
• predpokladaný termín nástupu
tel. kontakt : 09115454944,
045545494

Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
profesijný štruktúrovaný životopis,
fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov. Bez
Termín nástupu: 24.10.2019 Druh
súhlasu so spracovaním osobných
pracovného pomeru: čiastočný
údajov nebude možné prijať žiadosť
úväzok na zastupovanie počas
uchádzača. SSOŠH ŽP si vyhradzuje
materskej dovolenky Základná
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019
právo neprizvať na osobné pohovory
zložka mzdy (brutto): základná
Z. z. o pedagogických
uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky
zložka mzdy od 782,00 € v závislostí
zamestnancoch a odborných
uvedené kritéria a požiadavky alebo od dĺžky započítanej praxe v zmysle
zamestnancoch a o zmene a doplnení
nedoručia v termíne požadované
zákona č. 553/2003 Z. z. o
niektorých zákonov.
doklady. O termíne a mieste
odmeňovaní niektorých
uskutočnenia osobných pohovorov
zamestnancov pri výkone práce vo
budú uchádzači informovaní. Ak
verejnom záujme a o zmene a
uchádzač nebude vybratý na
doplnení niektorých zákonov
uvedenú pracovnú pozíciu
požadované doklady budú
skartované. Žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru je potrebné
doručiť do 18.10.2019.

4.10.2019

26.9.2019

Vzdelanie podľa zákona č. 138/219
Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších
predpisov

žiadosť, overené kópie o vzdelaní,
profes. životopis, súhlas so
spracovaním údajov

nástup 25.11.2019 žiadosti poslať
do 31.10.2019, zastupovanie počas
materskej dovoleky

25.9.2019

Vzdelanie podľa zákona č. 138/219
Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších
predpisov

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní,písomný súhlas
so spracovaním osobných údajov
zaslať do 25.09.2019.

Bezúhonnosť a zdravotná
spôsobilosť. Pracovný pomer na dobu
určitú od 30.09.2019 do 31.08.2021.
Pracovný úväzok -kratší pracovný
čas 72 %.

24.9.2019

Špeciálna základná škola

Základná škola s materskou
školou, Hviezdoslavova 30,
Závadka nad Hronom

Základná škola s materskou
školou, Hviezdoslavova 30,
Závadka nad Hronom

A. Sládkoviča 24,96681 Žarnovica

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

045/6813055, szszarnovica@centrum.sk

Mgr.Iveta Kureková, t.č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

Mgr.Iveta Kureková, t.č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

učiteľ pre primárne vzdelávanie pre
žiakov so zdravotným
znevýhodnením

pedagogický asistent

špeciálny pedagóg

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;

Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa
• v študijnom programe v študijnom
odbore predškolská a elementárna
pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom
odbore učiteľstvo akademických
predmetov, učiteľstvo profesijných
predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov,
• v študijnom programe v študijnom
odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna
pedagogika učiteľský,
vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
• v študijnom programe zameranom
na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných
programoch a doplnenie
pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného
na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a
doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a
špecializačné kvalifikačné štúdium
asistentov učiteľa v metodickopedagogickom centre skončené do
31. augusta 2010 alebo vzdelávanie
umožnené v rámci prechodného
ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a
ods. 8 do 31.12.2016

Vysokoškolské vzdelanie druhéhoho
stupňa, podľa zákona č. 317/2009 Z.
z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení
neskorších predpisov a vyhlášky č.
437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

žiadosť, profesijný životopis, súhlas
so spracovaním osobných údajov,
doklady o vzdelaní, odpis z registra
trestov, nie starší ako 3
mesiace,lekárske potvrdenie o
spôsobilosti na výkon povolania

žiadosť, profesijný životopis, súhlas
so spracovaním osobných údajov,
doklady o vzdelaní, odpis z registra
trestov, nie starší ako 3
mesiace,lekárske potvrdenie o
spôsobilosti na výkon povolania

nástup od októbra 2019

ovládanie štátneho jazyka,
predpokladaný dátum nástupu: 18.
10.2019. Doba zamestnania: doba
určitá. Žiadosť o
prijatie do pracovného pomeru spolu
s požadovanými dokladmi doručiť
emailom
alebo písomne na adresu
školy do 04.10.2019.

nástup: 18.10.2019 ;
pracovný úväzok: 100 %; žiadosť o
prijatie do pracovného pomeru spolu
s požadovanými dokladmi doručiť
emailom
alebo písomne na adresu
školy do 04.10.2019

23.9.2019

23.9.2019

23.9.2019

Centrum pre deti a rodiny
Valaská

Chalupkova 2, 976 46 Valaská

Obec Licince

Obec Licince, 049 14

Základná škola

P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

OBEC Veľké Pole

966 74 Veľké Pole č.1

Materská škola 1. mája 161/1,
96001 Zvolen

1. mája 161/1 960 01 Zvolen

0905 797 336 pobisova@detskydomovvalaska.sk

obeclicince@azet.sk

0915830388

riaditelka@3zszvolen.sk

045/6895123

045/5400537

ziakova@ms.zvolen.sk,

psychológ

VŠ II. stupňa odbor: psychológia
(jednoodborové štúdium)

písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania, motivačný
list,kópia diplomu, kópia výpisu z
registra trestov nie staršieho ako 3
mesiace, profesijný štrukturovaný
životopis vo formáte EUROPASS,
písomné čestnévyhlásenie o
pravdivosti všetkých údajov,písomný
súhlas so spracovávaním osobných
údajov

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov, v
prípade úspešnosti vo VK/VP výpis z
registra trestov nie starší ako 3
mesiace

Zákon č. 305/2005, Vyhláška č.
103/2018, Zákon č. 36/2005 nástup
1.11.2019 Pracovná pozícia v rámci
NP DEI NS III na výkon opatrení
ambulantnou a terénnou formou,
práca na dobu určitú do 30.11.2022

23.9.2019

pracovný pomer na dobu určitú,
žiadosť doručiť najneskôr do
16.9.2019 do 12.00 hod na adresu:
Obec Licince č. 40, 049 14, na
obálku uviesť "Žiadosť o prijatie do
zamestnania AsU MŠ - neotvárať".
Ústny pohovor sa uskutoční dňa
19.09.2019 o 10.00 hod. v budove
Obecného úradu Licince. Platové
podmienky v zmysle § 84 zákona č.
138/2019 Z. z. a zákona č. 553/2003
Z. z.

23.9.2019

asistent učiteľa

v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.
z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

učiteľ/učiteľ prvého stupňa ZŠ

ukončené VŠ vzdelanie príslušného
smeru v zmysle § 9 zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických a
odborných zametsnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný štuktúrovaný životopis,
kópie dokladov o ukončenom
vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

nástup do zamestnania je možný čo
najskôr, najneskoršie od 23.09.2019

12.9.2019

riaditeľ/ka MŠ

podľa prílohy č. 1, č. 2 vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z.

potvrdenie o pedagog.praxi-5 rokov,
životopis, doklad o splnení
kvalif.predpokladov, dokl. o prvej
atestácie

nástup:1.10.2019

12.9.2019

Ukončené úplné stredné odborné
vzdelanie alebo stredné odborné
vzdelanie s maturitou v oblasti
spoločného stravovania /
ekonomické vzdelanie

Písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania
Profesijný životopis
Fotokópia dokladov o vzdelaní
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
na prácu v zariadení verejného
stravovania
Odpis z registra trestov ( nie starší
ako 3 mesiace)
Presná adresa a telefonický kontakt
Písomný súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle platnej
legislatívy

na dobu neurčitú, nástup od 9/2019,
prijímanie žiadostí do 13.09.2019

10.9.2019

Vedúci/a ŠJ/hospodárskoadministratívny zamestnanec MŠ

Základná škola Hodruša-Hámre

Hodruša-Hámre 227, 966 61

045/6844488

učiteľka pre II. stupeň, aprobácia
ANJ - DEJ

ŠZŠ pre žiakov s TP

Pionierska 850/13, Detva

vicanova.szstpdetva@gmail.com

pedagogický zamestnanec - učiteľ

Základná škola Sama Tomášika s
materskou školou

Lubeník 102, 04918

058/4881066, 0908 900730,
skola@zslubenik.edu.sk

pedagogický asistent

Centrum voľného času

M.R.Štefánika č.17, 96501 Žiar nad Hronom

Základná škola s materskou
školou Čebovce - Alapiskola és
Óvoda Csáb

Na Parlagu 1, 99125 Čebovce

0905 797 871

riaditelcvczh@gmail.com

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

vychovávateľ CVČ

Učiteľ /učiteľka 2.stupňa
aprobačných predmetov: Geografia Nemecký jazyk,

Vysokoškolské vzdelanie

doklady o vzdelaní

Kvalifikačné predpoklady podľa
zákona č. 138/2019 o pedagogických
zamestnancoch a odborných
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
zamestnancoch a o zmene a doplnení
• štruktúrovaný životopis,
niektorých zákonov a vyhlášky č.
• doklady o ukončenom vzdelaní,
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú • súhlas so spracovaním osobných
kvalifikačné a osobitné kvalifikačné údajov v zmysle zákona č. 18/2018
požiadavky pre jednotlivé kategórie
Z. z. o ochrane osobných údajov
PZ a OZ., vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa, špeciálna pedagogika

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z.z.

podľa vyhlášky MŠ SR
437/2009 Z. z.

č.

vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o zamestnanie
životopis
doklady o vzdelaní

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

ihneď

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť čo najskôr
(najneskôr do 10. 09. 2019)
Ďalšie informácie:
• -platové podmienky v zmysle
zákona č. 318/2018Z.Z., ktorým sa
mení a dopĺňa
zákon č. 553/2003 Z. z. v závislosti
od dĺžky praxe a zaradenia do
kariérového stupňa;
• termín nástupu nástupu do
zamestnania - 11.september 2019
tel. kontakt : 09115454944

9.9.2019

9.9.2019

zmluva na dobu určitú , účasť na
výberovom konaní dňa 11.09.2019 o
10,00 hod. v budove školy

5.9.2019

pracovné miesto na dobu určitú,
požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu CVČ do 26.8.2019

3.9.2019

1 pracovné miesto 100% zastupovanie počas materskej
dovolenky. Požadované doklady je
nutné zaslať poštou na adresu školy:
Základná škola s materskou školou
žiadosť o prijatie do zamestnania,
Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb,
profesijný životopis, kópia dokladov
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce do
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
05.09.2019.
osobných údajov,
Termín pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky.

2.9.2019

Základná škola s materskou
školou Čebovce - Alapiskola és
Óvoda Csáb

Základná škola s materskou
školou Čebovce - Alapiskola és
Óvoda Csáb

Na Parlagu 1, 99125 Čebovce

Na Parlagu 1, 99125 Čebovce

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

Odborný zamestnanec: špeciálny
pedagóg

asistent učiteľa

vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu školy:
Základná škola s materskou školou
Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb,
žiadosť o prijatie do zamestnania,
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce do
profesijný životopis, kópia dokladov
05.09.2019.
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním Nástup: september 2019, pracovná
osobných údajov
zmluva na dobu určitú do 31.08.2021
Termín pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky.

2 pracovné miesto 100% Požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu školy:
Základná škola s materskou školou
Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb,
žiadosť o prijatie do zamestnania,
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce do
profesijný životopis, kópia dokladov
05.09.2019.
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním Nástup: september 2019, pracovná
osobných údajov,
zmluva na dobu určitú do 31.08.2020

2.9.2019

2.9.2019

Termín pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky.

Základná škola
Moskovská
2
Banská Bystrica

Moskovská 2, Banská Bystrica 974 04

048/423 18 34, 0903 657 550,
riaditel@zsmosbb.eu

hlavná kuchárka v školskej
jedálni

vyučený kuchár, zdravotný preukaz

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu po dohode, doklady
doručiť e-mailom najneskôr do
15.09.2019

2.9.2019

Základná škola
Moskovská
2
Banská Bystrica

Moskovská 2, Banská Bystrica 974 04

048/423 18 34 , 0903 657 550,
riaditel@zsmosbb.eu

učiteľ pre primárne vzdelávanie
rozšírené o ANJ, INF

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 01.11.2019,
doklady doručiť e-mailom najneskôr
do 15.09.2019

2.9.2019

Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským

Uzovská Panica 127, 980 22 Veľký Blh

Obecný úrad Uzovská Panica 95, 980 22 Veľký Blh

pedagogický asistent v ZŠ

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a emailovým kontaktom,
ovládanie maďarského jazyka,
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
profesijný životopis, doklady o
termín nástupu: 1.9.2019, rozsah
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
vzdelaní, výpis z registra trestov (nie
úväzku 100%, žiadosti doručiť
minimálne úplne stredné vzdelanie
starší ako 3 mesiace), lekárske
poštou do 28.8.2019 na adresu:
pedagogického smeru alebo USO
potvrdenie o telesnej a duševnej
Obecný úrad Uzovská Panica 95, 980
doplnené o pedagogickú sspôsbilosť
spôsobilosti pre výkon pedagogickej
22 Veľký Dlh
činnosti v súlade s § 10 zákona č.
317/2009 Z. z., písomný súhlas
uchádzača k použitiu osobných
údajov

28.8.2019

Základná škola s materskou
školou Gemerský Jablonec Alapiskola és Óvoda Almágy

Základná škola s materskou
školou Gemerský Jablonec Alapiskola és Óvoda Almágy

Gemerský Jablonec 244, 980 35 Gemerský
Jablonec

Gemerský Jablonec 244, 980 35 Gemerský
Jablonec

047/5684413, mob.: 0911914887,
zs.gemjablonec@gmail.com

047/5684413, mob.: 0911914887,
zs.gemjablonec@gmail.com

pedagogický asistent v ZŠ

učiteľ pre nižšie sekundárne
vzdelávanie aprobácia slovenský
jazyk a literatúra

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
minimálne úplné stredné vzdelanie
pedagogického smeru alebo USO
doplnené o pedagogickú spôsobilosť

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

a) žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru, b) profesijný životopis, c)
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní - overené doklady, d)
súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov, v prípade prijatia: e) výpis z
registra trestov nie starší ako 3
mesiace, f) zápočet rokov, g)
potvrdenie o vstupnej lekárskej
prehliadke

a) žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru, b) profesijný životopis, c)
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní - overené doklady, d)
súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov, v prípade prijatia: e) výpis z
registra trestov nie starší ako 3
mesiace, f) zápočet rokov, g)
potvrdenie o vstupnej lekárskej
prehliadke

pracovný pomer na dobu určitú do
31.08.2020 - 100% pracovný
úväzok, ovládanie
profesie a vyučovacieho jazyka
školy/maďarský/ vítané,
predpokladaný dátum nástupu:
ihneď, žiadosť s potrebnými
dokladmi posielajte na adresu školy
v termíne do 30.8. 2019 alebo
osobne, ponúkaný
plat (brutto) v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z.

pracovný pomer na dobu určitú do
31.08.2020 - 100 % pracovný
úväzok, ovládanie
profesie a vyučovacieho jazyka
školy/maďarský/ vítané,
predpokladaný dátum nástupu:
ihneď, žiadosť s potrebnými
dokladmi posielajte na adresu školy
v termíne do 30.8. 2019 alebo
osobne, pohovor
sa uskutoční dňa 30.8.2019
ponúkaný
plat (brutto) v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z.

27.8.2019

27.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
nástup: od 30.8.2019 na čiastočný
profesijný životopis, kópia dokladov
úväzok (20 hod.), platové podmienky
o dosiahnutom vzdelaní, výpis z
v zmysle ustanovení zákona č.
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
registra trestov (nie starší ako 3
317/2009 Z.z. základná zložka platu
VOV (konzervatórium-absolutórium)
v
mesiace), doklad o zdravotnej
odbore hra na klavíri alebo
VŠ
/brutto/ od 763,96 v závislosti od
spôsobilosti, súhlas so spracovaním
v danom odbore
dosiahnutého vzdelania a od dĺžky
osobných údajov, žiadosť doručiť do
započítanej praxe
27.8.2019

23.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o vzdelaní, životopis, popis
pracovných skúseností

PP na dobu určitú, nástup od
01.09.2019

22.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o vzdelaní, životopis, popis
pracovných skúseností

PP na dobu určitú, nástup od
01.09.2019

22.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o vzdelaní, životopis, popis
pracovných skúseností

PP na dobu určitú, nástup od
01.09.2019

22.8.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a

Základná umelecká škola

SNP 308/39, Sliač, 962 31

0911621759, zus.sliac@gmail.com

učiteľ ZUŠ

Základná škola s MŠ
P.E.Dobšinského Teplý Vrch

Teplý Vrch č.57, 980 23

047/5696115,

0911/916506 zstvrch@gmail.com

sociálny pedagóg

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

Základná škola s MŠ
P.E.Dobšinského Teplý Vrch

Teplý Vrch č.57, 980 23

047/5696115,

0911/916506 zstvrch@gmail.com

špeciálny pedagóg

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

Základná škola s MŠ
P.E.Dobšinského Teplý Vrch

Teplý Vrch č.57, 980 23

047/5696115,

0911/916506 zstvrch@gmail.com

pedagogický asistent v ZŠ

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
minimálne úplné stredné vzdelanie
pedagogického smeru alebo USO
doplnené o pedagogickú spôsobilosť

Základná škola s MŠ
P.E.Dobšinského Teplý Vrch

Teplý Vrch č.57, 980 23

Základná škola s materskou
školou

Župkov 18, 966 71 Župkov

Centrum voľného času

M.R.Štefánika č.17, 96501 Žiar nad Hronom

Základná škola

Základná škola s materskou
školou, Hviezdoslavova 30,
Závadka nad Hronom

Hviezdoslavova1, 050 01 Revúca

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

047/5696115,

0911/916506 zstvrch@gmail.com

Mgr. Iveta Tomášová, riaditeľka školy, č.t.:
045/6866130, e-mail: skola@zszupkov.sk

0905 797 871

riaditelcvczh@gmail.com

pedagogický asistent v MŠ

vychovávateľ/

vychovávateľka
v ŠKD

vychovávateľ CVČ

pedagogický asistent
0911481075,skola@zshviere.edu.sk,riaditeľka školy ( pracovné miesto je vytvorené v
Mgr.Monika Galovičová
projekte v rámci výzvy " V základnej
škole úspešnejší ") počet miest 2

Mgr.Iveta Kureková, t.č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

pedagogický asistent- 2 pracovné
miesta na prac. úväzok 60%

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o vzdelaní, životopis, popis
pracovných skúseností

PP na dobu určitú, nástup od
01.09.2019

22.8.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z,
vyhlášky 437/2009 Z. z.

žiadosť, životopis, doklady o
vzdelaní, inf. súhlas so spracovaním
osobných údajov

nástup do práce 01.09.2019;
žiadosť so životopisom a dokladmi
posielať na adresu školy, príp. na
mail školy do 28.8.2019

21.8.2019

podľa vyhlášky MŠ SR
437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

pracovné miesto na dobu určitú,
požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu CVČ do 26.8.2019

15.8.2019

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.
z.

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní,písomný súhlas
so spracovaním osobných údajov (
na stránke školy
www.zshviezdoslavka.sk

Bezúhonnosť a zdravotná
spôsobilosť. Pracovný pomer na dobu
určitú .Nástup 01.09.2019.
Požadované doklady doručiť do
16.08.2019 . Hrubá mzda od od671€

13.8.2019

Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa
• v študijnom programe v študijnom
odbore predškolská a elementárna
pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom
odbore učiteľstvo akademických
predmetov, učiteľstvo profesijných
predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných
predmetov,
• v študijnom programe v študijnom
odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna
pedagogika učiteľský,
vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
• v študijnom programe zameranom
na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných
programoch a doplnenie
pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného
na učiteľstvo a vychovávateľstvo,

žiadosť, profesijný životopis, súhlas
so spracovaním osobných údajov,
doklady o vzdelaní, výpis z registra
trestov, nie starší ako 3
mesiace,lekárske potvrdenie o
spôsobilosti na výkon povolania

ovládanie štátneho jazyka,
predpokladaný dátum nástupu: 01.
09.2019. Doba zamestnania: doba
určitá

9.8.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
minimálne úplné stredné vzdelanie
pedagogického smeru alebo USO
doplnené o pedagogickú spôsobilosť

č.

Základná škola s materskou
školou Vladimíra Mináča

Základná škola s materskou
školou Vladimíra Mináča

ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Ul. 9. mája 718, 980 55 Klenovec

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

047/5484220, zsvminaca@gmail.com

047/5484220, zsvminaca@gmail.com

strehovazs@gmail.com, 0905636359

vychovávateľ

pedagogický asistent

asistent učiteľa

v zmysle zákona č. 319/2009,
vyhlášky 437/2009

v zmysle zákona č. 319/2009,
vyhlášky 437/2009

v zmysle zákona č. 319/2009,
vyhlášky 437/2009

ZŠ s MŠ Dolná Strehová

Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová

strehovazs@gmail.com, 0905636359

vychovávateľ/ka v ŠKD

v zmysle zákona č. 319/2009,
vyhlášky 437/2009 - minimálne
požadované vzdelanie: úplné stredné
odborné vzdelanie s aprobáciou
vychovávateľstvo

Obec Jasenie

Jasenie č. 497, 976 75

riaditeľka MŠ: 0911816083, skolka30@gmail.com

učiteľka pre predprimárne
vzdelávanie (učiteľka v MŠ) - 2
pracovné miesta

Uchádzač musí spĺňať predpoklady
na vykonávanie práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č.
552/2003 Z. z. a aj podľa § 6 zákona
č. 317/2009 Z. z.

Lhenická 34, 962 33 Budča

Riaditeľka MŠ: PaedDr. Zuzana Gondová, DiS. ,
gondova.zuzana82@centrum.sk, kontakt: 0908
897 398

Materská škola, Lhenická 34, 962
33 Budča

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
zamestnávateľa, prefotený
a overený doklad o vzdelaní; v
prípade prijatia predložíte aj:
zápočet rokov, výpis z registra
trestov, potvrdenú vstupnú lekársku
prehliadku

Deň nástupu od 1.9.2019. Pracovný úväzok
50%. Doba
zamestnania do 31.08.2020.
Žiadosti zasielajte do 19.8.2019 emailom:
zsvminaca@gmail.com

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
zamestnávateľa, prefotený
a overený doklad o vzdelaní; v
prípade prijatia predložíte aj:
zápočet rokov, výpis z registra
trestov, potvrdenú vstupnú lekársku
prehliadku

Deň nástupu od 1.9.2019. Pracovný úväzok
47%. Doba
zamestnania do 31.08.2020.
Žiadosti zasielajte do 19.8.2019 emailom:
zsvminaca@gmail.com

8.8.2019

8.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, overená kópia vzdelania,
originál výpis z registra trestov

nástup od 1. 9. 2019, doba určitá,
platové zaradenie: podľa platnej
legislatívy zaradenie pedagogických
zamestnancov do príslušnej platovej
triedy a podľa rokov praxe s
prislúchajúcimi príplatkami,
podklady zaslať do 19. 08., oznam o
pohovore bude uchádzačom
oznámený telefonicky

7.8.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, overená kópia vzdelania,
originál výpis z registra trestov

nástup od 01. 11. 2019, doba určitá
- zastupovanie počas MD, platové
zaradenie: podľa platnej legislatívy
zaradenie pedagogických
zamestnancov do príslušnej platovej
triedy a podľa rokov praxe s
prislúchajúcimi príplatkami,
podklady zaslať do 15. 09., oznam o
pohovore bude uchádzačom
oznámený telefonicky

7.8.2019

podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.

pracovný pomer na plný úväzok s
nástupom od 01.09.2019 a druhý
pracovný pomer na plný úväzok s
nástupom od 01.10.2019

7.8.2019

Deň nástupu 01.09.2019. Pracovná
zmluva na dobu určitú. Žiadosť je
potrebné doručiť osobne, poštou
alebo mailom do 12. 08. 2019.
Odmeňovanie v zmysle Zákona č.
553/2003 Z.z.

5.8.2019

Žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru. Profesijný životopis. Súhlas
V zmysle zákona číslo 317/2009 Z.z. uchádzača so spracovaním osobných
a podľa prílohy č.1, časť I. vyhlášky
údajov.
Doklad o
č. 437/2009 Z.z.
dosiahnutom vzdelaní v odbore
predškolská pedagogika alebo
učiteľstvo pre materské školy.

ZŠ M. R. Štefánika

ZŠ M. R. Štefánika

ZŠ M. R. Štefánika

ZŠ M. R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

047/4333 648 zsstefanikalc@gmail.com

047/4333 648 zsstefanikalc@gmail.com

047/4333 648 zsstefanikalc@gmail.com

047/4333 648 zsstefanikalc@gmail.com

pedagogický asistent

pedagogický asistent

pedagogický asistent

pedagogický asistent

1.žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca
2.životopis
3.overená kópia vzdelania
4.potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5.originál výpis z
registra trestov

nástup od 1.9.2019, doba určitá,
100% pracovný úväzok, prax sa
nevyžaduje, platové zaradenie:
podľa platnej legislatívy zaradenie
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami, podklady zaslať do
9.8.2019, oznam o pohovore bude
uchádzačom oznámený telefonicky,
pohovor sa uskutoční 14.8.2019

2.8.2019

v zmysle zákona č. 317/2009,
vyhlášky 437/2009

1.žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca
2.životopis
3.overená kópia vzdelania
4.potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5.originál výpis z
registra trestov

nástup od 1.9.2019, doba určitá zastupovanie počas materskej
dovolenky, 100% pracovný úväzok,
prax sa nevyžaduje, platové
zaradenie: podľa platnej legislatívy
zaradenie pedagogických
zamestnancov do príslušnej platovej
triedy a podľa rokov praxe s
prislúchajúcimi príplatkami,
podklady zaslať do 9.8.2019, oznam
o pohovore bude uchádzačom
oznámený telefonicky, pohovor sa
uskutoční 14.8.2019

2.8.2019

v zmysle zákona č. 317/2009,
vyhlášky 437/2009

1.žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca
2.životopis
3.overená kópia vzdelania
4.potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5.originál výpis z
registra trestov

nástup od 1.9.2019, doba určitá,
50% - pracovný úväzok, prax sa
nevyžaduje, platové zaradenie:
podľa platnej legislatívy zaradenie
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami, podklady zaslať do
9.8.2019, oznam o pohovore bude
uchádzačom oznámený telefonicky,
pohovor sa uskutoční 14.8.2019

2.8.2019

1.žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca
2.životopis
3.overená kópia vzdelania
4.potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5.originál výpis z
registra trestov

nástup od 1.9.2019, doba určitá
1.9.2019 - 30.11.2020 v rámci
projektu V ZŠ úspešnejší
„Odstránenie spoločenských bariér –
základ spoločného úspechu“, 100% úväzok, prax sa nevyžaduje, platové
zaradenie: podľa platnej legislatívy
zaradenie pedagogických
zamestnancov do príslušnej platovej
triedy a podľa rokov praxe s
prislúchajúcimi príplatkami,
podklady zaslať do 9.8.2019, oznam
o pohovore bude uchádzačom
oznámený telefonicky, pohovor sa
uskutoční 14.8.2019

2.8.2019

v zmysle zákona č. 317/2009,
vyhlášky 437/2009

v zmysle zákona č. 317/2009,
vyhlášky 437/2009

Základná škola

Základná škola

Základná škola s materskou
školou M.B. Funtíka

Obec Rákoš

P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

Očová, ČSA 109/91, 962 23 Očová

Rákoš 130, 049 61 Rákoš

045/5330932, 0907844704, skola@1zszv.sk

pedagogický zamestnanec - učiteľ
primárneho vzdelávania

spôsobilosť na právne úkony, vek
nad 18 rokov, odborná a
pedagogická sspôsobilosť podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie PZ a OZ,
ovládanie štátneho jazyka, zdravotná
spôsobilosť, bezúhonnosť

045/5330932, 0907844704, skola@1zszv.sk

pedagogický zamestnanec pedagogický asistent (pracovné
miesto je vytvorené v projekte v
rámci výzvy "V základnej škole
úspešnejší")

spôsobilosť na právne úkony, vek
nad 18 rokov, odborná a
pedagogická sspôsobilosť podľa
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie PZ a OZ, časť
XVII., ovládanie štátneho jazyka,
zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

045/5349093,5349075,5349076

058/4495105, 0918945085

asistent učiteľa

stredoškolské vzdelanie,
vysokoškolské 1. stupňa,
vysokoškolské 2. stupňa

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
zamestnávateľa, prefotený a overený
doklad o vzdelaní; v prípade prijatia
predložíte aj: zápočet rokov, výpis
z registra trestov, potvrdenú vstupnú
lekársku prehliadku

odmeňovanie v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z., deň nástupu
6.9.2019. Žiadosti o prijatie do
pracovného pomeru zasielať do
9.8.2019

2.8.2019

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
Deň nástupu od 6.9.2019. Doba
zamestnávateľa, prefotený a overený zamestnania do 31.12.2020.
doklad o vzdelaní; v prípade prijatia Žiadosti zasielajte do 9.8.2019.
predložíte aj: zápočet rokov, výpis
z registra trestov, potvrdenú vstupnú
lekársku prehliadku

2.8.2019

doklady o vzdelaní, výpis z RT,
zdravotná spôsobilosť

nástup 1.9.2019

31.7.2019

učiteľka pre predprimárne
vzdelávanie (učiteľka v MŠ)

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní -overené,
podľa § 7 zákona 317/2009 Z. z. a
písomný súhlas uchádzača k použitiu
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
osobných údajov pre účely
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
pracovného pohovoru podľa zákona
predpoklady a osobitné kvalifikačné
č. 18/2018, lekárske potvrdenie o
požiadavky: príloha č. 1, časť I. - pre
telesnej spôsobilosti a duševnej
učiteľa materskej školy
spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti v súlade s § 10 zákona č.
317/2009 Z. z.

Pracovný pomer na plný úväzok s
nástupom od 1.9.2019. Žiadosť o
prijatie do zamestnania spolu s
požadovanými dokladmi doručiť do
12.8.2019 na adresu: Obec Rákoš,
Rákoš 130, 049 61 Rákoš

29.7.2019

pracovný pomer na dobu neurčitú,
termín nástupu: 01.09.2019,
maturita z maďarského jazyka

29.7.2019

nástup 26. august 2019

25.7.2019

Obec Gemerské Michalovce

Gemerské Michalovce 2, 982 52 Gemerské
Michalovce

0475595333, 0905959796,
gemerske.michalovceobec@zoznam.sk

učiteľ pre I. stupeň

a) žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru, b) profesijný životopis, c)
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní - overené doklady, d)
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
súhlas uchádzača na použitie
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z., e) výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace, f)
zápočet rokov

Spojená škola

Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica

048/4102275 sekretariat@stavebnabb.eu

učiteľ matematiky na polovičný
úväzok

písomná žiadosť o zamestnanie,
v zmysle vyhl. 437/2009 Z.z. v znení
profesijný životopis, kópie dokladov
nesk.predpisov a zák. 317/2009 Z.z.
o vzdelaní

Základná škola

Centrum voľného času DOMINO

Sídlisko č. 165, Sirk

Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen

058/4881347,
zssirk165@gmail.com

mkorenova@centrum.sk,

0908599981

personálny/na a mzdový/vá
referent/ka

vychovávateľ v CVČ - oddelenie
estetiky

stredoškolské s maturitou alebo
vysokoškolské - ekonomického
smeru

žiadosť o zaradenie do výberového
konania s telefónnym a emailovým
kontaktom, kópie dokladov o
dosiahnutom stupni vzdelania,
profesijný štrukturovaný životopis,
súhlas na použitie osobných údajov
pre potreby VK v zmysle zákona č.
18/2018, čestné vyhlásenie o
bezúhonnosti

spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, ovládanie štátneho jazyka,
znalosť práce s PC: Word, Excel,
skúsenosti s odmeňovaním vo
verejnej správe - v školstve,
samostatnosť, zodpovednosť,
dôslednosť, analytické a logické
myslenie. Jedná sa o pracovný
pomer na dobu určitú, od 01.10.2019
do 31.08.2020, s možnosťou
predĺženia. mzda od 755,00 eur
mesačne brutto

23.7.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť spolu so štrukturovaným
životopisom zaslať písomne alebo
elektornicky do 16.8.2019 na adresu
zariadenia

žiadaná aporbácia - VV (práca s
hlinou a s IT vítaná), vítaná znalosť s
podávaním projektov, občianska a
morálna bezúhonnosť, znalosť práce
s PC nutná (Internet, Word, Exel,
PowerPoint...), flexibilta,
organizačné schopnosti, schopnosť
viesť záujmové krúžky, kreativita

22.7.2019

vykonanie 1. atestácie (1.
kvalifikačnej skúšky alebo získanie
žiadosť zaslať do 16. augusta 2019,
jej náhrady); doba zamestnania:
profesijný životopis, súhlas so
doba určitá, počas zastupovania MD;
spracovaním osobných údajov,
p onúkaný plat: platovú tarifu podľa
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
doklady o vzdelaní, výpis z registra
platových taríf pedagogických
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
trestov nie starší ako 3 mesiace,
zamestnancov a odborných
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na
zamestnancov v zmysle zákona č.
výkon povolania
553/2003 Z. z. a nariadenia vlády SR
č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1 s
účinnosťou od 1. 1. 2019

19.7.2019

Základná škola s materskou
školou

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

Mgr. Iveta Kureková, t.č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

učiteľ materskej školy

Stredná odborná škola techniky a
služieb

Laskomerského 3, 977 46 Brezno

PaedDr. Danka Kubušová, riaditeľka školy,
sekretariat@spsbr.edu.sk, mobil: 0917 275 878,
048/6304015, mina.medvedova@gmail.com,
048/6304040

samostatný účtovník / účtovníčka

úplné stredné odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu, profesijný
štruktúrovaný životopis, fotokópia
dokladov o vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

nástup ihneď, dĺžka praxe aspoň 1
rok

19.7.2019

Stredná odborná škola techniky a
služieb

Laskomerského 3, 977 46 Brezno

PaedDr. Danka Kubušová, riaditeľka školy,
sekretariat@spsbr.edu.sk, mobil: 0917 275 878,
048/6304015, mina.medvedova@gmail.com,
048/6304040

mzdový účtovník / účtovníčka

úplné stredné odborné vzdelanie

žiadosť o prijatie na uvedenú
pracovnú pozíciu, profesijný
štruktúrovaný životopis, fotokópia
dokladov o vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

pracovný pomer na kratší pracovný
čas 20,00 hod. týždenne, nástup
ihneď, dĺžka praxe aspoň 1 rok

19.7.2019

Stredná zdravotnícka škola

J. Kozáčeka 4, 960 01 Zvolen

Mgr. Jozef Vallašek, riaditeľ, 045/5203712

učiteľ/ka odborných zdravotníckych
predmetov

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z. a zákona č. 317/2009 Z. z.

žiadosť, životopis, doklad o
dosiahnutej kvalifikácii

nástup od 1.9.2019

19.7.2019

Obec Braväcovo

Braväcovo 196, 976 64 Braväcovo

0917045315 - riaditeľka MŠ

podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z.

podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady o ukončenom vzdelaní,
profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov

doba učitá, od 01.09.2019 31.08.2020

19.7.2019

Špeciálna základná škola pre
žiakov s telesným postihnutím

Špeciálna základná škola pre
žiakov s telesným postihnutím

Špeciálna základná škola pre
žiakov s telesným postihnutím

Špeciálna základná škola pre
žiakov s telesným postihnutím

Základná škola

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Sídlisko 165, 049 64 Sirk

tel. kontakt : 09115454944, 045545494, e-mail:
vicanova.szstpdetva@gmail.com

• bezúhonnosť, • zdravotná
spôsobilosť, • ovládanie štátneho
jazyka; ďalšie informácie: • žiadosti
zasielajte do 10.08.2019 do 12.00
podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. a • žiadosť o prijatie do zamestnania, •
hod. • predpokladaný termín nástupu
odborný zamestnanec - psychológ v vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
štruktúrovaný životopis, • doklady o
do zamestnania - 26. august 2019,
CŠPP
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončenom vzdelaní, • súhlas so
pracovný pomer na čiastočný úväzok
jednoodborová psychológia
spracovaním osobných údajov
- 5 hodín týždenne v CŠPP - platové
podmienky podľa zákona č. 553/2003
Z. z. v závislosti od dĺžky praxe a
zaradenia do kariérového stupňa

12.7.2019

tel. kontakt : 09115454944, 045545494, e-mail:
vicanova.szstpdetva@gmail.com

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
úplné stredné odborné vzdelanie
alebo vysokoškolské vzdelanie I.
stupňa

• bezúhonnosť, • zdravotná
spôsobilosť, • ovládanie štátneho
jazyka; žiadosť s priloženými
dokladmi je potrebné doručiť čo
• žiadosť o prijatie do zamestnania, •
najskôr (najneskôr do 10. 08. 2019)
štruktúrovaný životopis, • doklady o
na adresu školy; ďalšie informácie: •
ukončenom vzdelaní, • súhlas so
platové podmienky podľa zákona č.
spracovaním osobných údajov
553/2003 Z. z. v závislosti od dĺžky
praxe a zaradenia do kariérového
stupňa; • predpokladaný termín
nástupu - 26. august 2019

12.7.2019

podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
špeciálna pedagogika

• bezúhonnosť, • zdravotná
spôsobilosť, • ovládanie štátneho
jazyka; žiadosť s priloženými
dokladmi je potrebné doručiť čo
• žiadosť o prijatie do zamestnania, • najskôr (najneskôr do 10. 08. 2019)
štruktúrovaný životopis, • doklady o na adresu školy; ďalšie informácie: •
ukončenom vzdelaní, • súhlas so
platové podmienky podľa zákona č.
spracovaním osobných údajov
553/2003 Z. z. v závislosti od dĺžky
praxe a zaradenia do kariérového
stupňa; • predpokladaný termín
nástupu do zamestnania - 26. august
2019

12.7.2019

podľa zákona č. 317/ 2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
špeciálna pedagogika

• bezúhonnosť, • zdravotná
spôsobilosť, • ovládanie štátneho
jazyka; žiadosť s priloženými
dokladmi je potrebné doručiť čo
• žiadosť o prijatie do zamestnania, • najskôr (najneskôr do 10. 08. 2019)
štruktúrovaný životopis, • doklady o na adresu školy; ďalšie informácie: •
ukončenom vzdelaní, • súhlas so
platové podmienky podľa zákona č.
spracovaním osobných údajov
553/2003 Z. z. v závislosti od dĺžky
praxe a zaradenia do kariérového
stupňa; • predpokladaný termín
nástupu do zamestnania - 01.
september 2019

12.7.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
minimálne požadované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie s
aprobáciou Vychovávateľstvo

na dobu určitú od 3.9.2019 do
31.8.2020; rozsah úväzku: 56 %;
platové náležitosti: podľa zákona č.
552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. výška mzdy závisí od stupňa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania
a od dĺžky pedagogickej praxe;
všetky potrebné doklady zašlite
poštou alebo osobne do 31.07.2019
na riaditeľstvo školy; škola bude
kontaktovať iba vybraných
uchádzačov

12.7.2019

tel. kontakt : 09115454944, 045545494, e-mail:
vicanova.szstpdetva@gmail.com

tel. kontakt : 09115454944, 045545494, e-mail:
vicanova.szstpdetva@gmail.com

058 4881347, zssirk165@gmail.com

pedagogický zamestnanec pedagogický asistent

pedagogický zamestnanec - učiteľ

pedagogický zamestnanec - učiteľ

vychovávateľ/ka ŠKD

1. žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca,
2. profesijný životopis, 3. úradne
osvedčená fotokópia dokladu o
najvyššom dosiahnutom
požadovanom vzdelaní, 4. súhlas so
spracovaním osobných údajov

1. žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca,
2. profesijný životopis, 3. úradne
osvedčená fotokópia dokladu o
najvyššom dosiahnutom
požadovanom vzdelaní, 4. súhlas so
spracovaním osobných údajov

na dobu určitú od 3.9.2019 do
31.8.2020; rozsah úväzku: 100 %;
platové náležitosti: podľa zákona č.
552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. výška mzdy závisí od stupňa
najvyššieho dosiahnutého vzdelania
a od dĺžky pedagogickej praxe;
všetky potrebné doklady zašlite
poštou alebo osobne do 31.07.2019
na riaditeľstvo školy; škola bude
kontaktovať iba vybraných
uchádzačov

Základná škola

Sídlisko 165, 049 64 Sirk

058 4881347, zssirk165@gmail.com

pedagogický asistent

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
minimálne požadované vzdelanie:
úplné stredné odborné vzdelanie v
príslušnom učiteľskom programe

Spojená škola

Školská 5, 968 01 Nová Baňa

PaedDr. Karina Gažiová - riaditeľka školy,
045/6856546, 0911 505 589,
specskola.novabana@gmail.com,
karin.gaziova.nb@gmail.com

majster odbornej výchovy pre uč.
odbor Pomocné práce v
administratíve a službách

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., v zmysle zákona č. 317/2009 Z.
z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
motivačný list, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

dátum nástupu: od 01.09.2019 (doba
určitá), platové zaradenie: v zmysle
zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti
od dosiahnutého vzdelania a dĺžky
praxe

12.7.2019

Základná škola s materskou
školou

Jastrabá 188, 967 01 Kremnica

zsjastraba@gmail.com, 045/6793125

učiteľ/ka pre prvý stupeň

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
pedagogické vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa - primárne
vzdelávanie

doklady o vzdelaní

min. 5 rokov praxe, žiadosti
posielajte do 31.7.2019 prosím,
nástup od 1.9.2019

12.7.2019

Materská škola

Hrnčiarska 2063/2, 960 01 Zvolen

e-mail: pajerska@ms.zvolen.sk

Materská škola

Hrnčiarska 2063/2, 960 01 Zvolen

e-mail: pajerska@ms.zvolen.sk

Špeciálna základná škola

Štúrova 60, 976 66 Polomka

0911361202, 048/6193121,
specialnazspolomka@gmail.com

12.7.2019

pomocná kuchárka v zariadení
školského stravovania

zdravotná spôsobilosť,
epidemiologické minimum, ovládanie
a) žiadosť o prijatie do pracovného
štátneho jazyka, vek nad 18 rokov,
pomeru, b) profesijný životopis, c)
bezúhonnosť; deň nástupu 1.9.2019;
súhlas uchádzača na použitie
pracovná zmluva na skrátený
osobných údajov, d) zdravotný
pracovný úväzok, na dobu určitú do
preukaz; v prípade prijatia: a)
31.08.2020; odmeňovanie v zmysle
zápočet rokov, b) potvrdenú vstupnú
zákona č. 553/2003 Z. z.; žiadosti
lekársku prehliadku
zasielajte do 19.07.2019 poštou
alebo elektronicky

12.7.2019

kuchár/ka v zariadení školského
stravovania

stredné odborné vzdelanie so
zameraním kuchár/ka

zdravotná spôsobilosť,
a) žiadosť o prijatie do pracovného
epidemiologické minimum, ovládanie
pomeru, b) profesijný životopis, c)
štátneho jazyka, vek nad 18 rokov,
overené fotokópie dokladov o
bezúhonnosť; deň nástupu 1.9.2019;
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, d)
pracovný úväzok je na dobu určitú
súhlas uchádzača na použitie
do 31.08.2020; pracovná doba od
osobných údajov, e) zdravotný
7,00 h do 15,00 h; odmeňovanie v
preukaz; v prípade prijatia: a)
zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.;
zápočet rokov, b) potvrdenú vstupnú
žiadosti zasielajte do 19.07.2019
lekársku prehliadku
poštou alebo elektronicky

12.7.2019

učiteľ

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, motivačný list,
súhlas so spracovaním osobných
údajov, kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní

žiadosti zasielať do 15.08.2019;
nástup od 01.09.2019; platové
podmienky podľa zákona č. 553/2003
Z. z.; pracovný pomer na dobu určitú

12.7.2019

Obec Širkovce

Širkovce 184, 980 02 Jesenské

odborný zamestnanec v materskej
škole - školský špeciálny pedagóg

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

pracovný pomer na dobu: určitú;
platové podmienky: určené v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č.
553/2003 Z. z.; žiadosti o prijatie do
zamestnania spolu s požadovanými
dokladmi doručte najneskôr do
23.08.2019 na adresu obce, na
obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do
zamestnania OZ MŠ - neotvárať“, pre
posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
na Obec Širkovce, žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do ústneho
žiadosť o prijatie do zamestnania,
pohovoru zaradené; vyhlasovateľ si
profesijný životopis, doklady o
vyhradzuje právo nezaradiť do
ukončenom vzdelaní, súhlas so
ústneho pohovoru tých uchádzačov,
spracovaním osobných údajov, v
ktorí nespĺňajú požadované
prípade úspešnosti vo VK/VP výpis z
podmienky; uchádzači spĺňajúci
registra trestov nie starší ako 3
predpoklady budú pozvaní na ústny
mesiace
pohovor, ústny pohovor sa uskutoční
dňa 27.08.2019 (utorok) v čase od
11.00 hod. v budove Obecného
úradu Širkovce a vybraní uchádzači
budú naň osobitne pozvaní;
zamestnávateľ aplikuje pri výbere
zamestnanca na toto pracovné
miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č.
365/2004 Z. z. vo forme
preferenčného zamestnávania
rómskych uchádzačov o pracovné
miesto; bližšie informácie nájdete na
www.minv.sk/?romske-komunityuvod, v časti Národné projekty

12.7.2019

Obec Širkovce

Širkovce 184, 980 02 Jesenské

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

0907 182 995, phdr.feher@gmail.com

Základná škola

P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen

t. č. 045/5330932, mob. 0907 844 704, e-mail:
skola@1zszv.sk

Základná škola

Jilemnického 2, 965 01 Žiar nad Hronom

045/6724779, skola@zsjilemnickehozh.sk

Základná škola s materskou
školou - Alapiskola és Óvoda

Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

pedagogický asistent/asistentka asistent/asistentka učiteľa v
materskej škole

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov, v
prípade úspešnosti výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace

pracovný pomer na dobu:
zastupovanie počas dlhodobej PN;
nástup: od septembra 2019; platové
podmienky: určené v zmysle zákona
č. 317/2009 Z. z., zákona č.
553/2003 Z. z.; žiadosti o prijatie do
zamestnania spolu s požadovanými
dokladmi doručte najneskôr do
23.08.2019 na adresu obce, na
obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do
zamestnania AsU MŠ - neotvárať“,
pre posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
na Obec Širkovce, žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do ústneho
pohovoru zaradené; vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo nezaradiť do
ústneho pohovoru tých uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované
podmienky; uchádzači spĺňajúci
predpoklady budú pozvaní na ústny
pohovor, ústny pohovor sa uskutoční
dňa 27.08.2019 (utorok) v čase od
10.00 hod. v budove Obecného
úradu Širkovce a vybraní uchádzači
budú naň osobitne pozvaní;
zamestnávateľ aplikuje pri výbere
zamestnanca na toto pracovné
miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č.
365/2004 Z. z. vo forme
preferenčného zamestnávania
rómskych uchádzačov o pracovné
miesto; bližšie informácie nájdete na
www.minv.sk/?romske-komunityuvod, v časti Národné projekty

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z.,
príloha č. 1, časť. I

pozri www.filakovo.sk

od 1.9.2019 do 31.8.2020

12.7.2019

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
pedagogický zamestnanec - učiteľ
osobných údajov pre potreby
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
NSV, kombinácia telesná a športová
zamestnávateľa, prefotený a overený
z.
výchova a technika
doklad o vzdelaní; v prípade prijatia
predložíte aj: zápočet rokov, výpis
z registra trestov, potvrdenú vstupnú
lekársku prehliadku

spôsobilosť na právne úkony, vek
nad 18 rokov, ovládanie štátneho
jazyka, zdravotná spôsobilosť,
bezúhonnosť; deň nástupu od
1.9.2019; žiadosti zasielajte do
12.7.2019; odmeňovanie v zmysle
zákona č. 553/2003 Z. z.

12.7.2019

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

žiadosti posielať do 20.8.2019

12.7.2019

1 pracovné miesto 100 %;
požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu školy do
26.07.2019; predpokladaný termín
ukončenia pohovorov: 09.08.2019;
termín pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky

12.7.2019

vychovávateľka ŠKD

učiteľ / učiteľka 1. stupňa

žiadosť, overené kópie o vzdelaní,
profes. životopis

žiadosť o prijatie do zamestnania,
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. profesijný životopis, kópia dokladov
z.
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

12.7.2019

Základná škola s materskou
školou - Alapiskola és Óvoda

Základná škola s materskou
školou - Alapiskola és Óvoda

Obec Trnavá Hora

Základná škola s materskou
školou

Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce

Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce

Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora

Školská 35, 976 97 Nemecká

Základná škola s materskou
školou

Školská 35, 976 97 Nemecká

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan
Krasko Gimnázium

P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

učiteľ / učiteľka 2. stupňa
žiadosť o prijatie do zamestnania,
aprobačných predmetov: Telesná
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. profesijný životopis, kópia dokladov
výchova - Technika, Telesná výchova
z.
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
- Nemecký jazyk
osobných údajov

1 pracovné miesto 100 %;
požadované doklady je nutné zaslať
poštou na adresu školy do
26.7.2019; predpokladaný termín
ukončenia pohovorov: 09.08.2019;
termín pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky

12.7.2019

047/4882116, 0918651438, skola@cebovce.sk

1 pracovné miesto 100 % zastupovanie počas materskej a
rodičovskej dovolenky; požadované
žiadosť o prijatie do zamestnania,
doklady je nutné zaslať poštou na
učiteľ / učiteľka 2. stupňa
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. profesijný životopis, kópia dokladov
adresu školy do 26.7.2019;
aprobačných predmetov: Geografia z.
o vzdelávaní, súhlas so spracovaním
predpokladaný termín ukončenia
Nemecký jazyk, Geografia - Technika
osobných údajov
pohovorov: 09.08.2019; termín
pracovného pohovoru bude s
uchádzačom o voľné pracovné miesto
dohodnutý telefonicky

12.7.2019

045/6775121, podatelna@trnavahora.sk,
info@trnavahora.sk

písomná prihláška do výberového
konania, kópie dokladov
o dosiahnutom stupni vzdelania,
overený doklad o dosiahnutí I.
atestácie alebo jej náhrady,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej
činnosti (min. 5 rokov pedagogickej
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. činnosti), profesijný štruktúrovaný
z. v súlade so zákonom č. 317/2009
životopis, doklad o preukázaní
Z. z.
bezúhonnosti - výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace),
písomný návrh koncepcie rozvoja
materskej školy, potvrdenie o
zdravotnej spôsobilosti (telesnej a
duševnej), písomný súhlas
uchádzača na použitie osobných
údajov na účely výberového konania

vykonanie I. atestácie alebo jej
náhradnej formy v zmysle § 61 ods.
7 zákona č. 317/2009 Z. z.,
najmenej 5 rokov pedagogickej
činnosti; doba zamestnania od
1.10.2019 do 30.9.2024

12.7.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov

deň nástupu 01.09.2019 alebo podľa
dohody; platové zaradenie podľa
platnej legislatívy zaradenia
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami

12.7.2019

vychovávateľ do školského klubu detí

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov

deň nástupu 01.09.2019 alebo podľa
dohody; platové zaradenie podľa
platnej legislatívy zaradenia
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami

12.7.2019

PaedDr. Miriam Szántóová, mobil: 0911 095 669, e- učiteľ s aprobáciou slovenský jazyk a
mail: mszantoova@gymrs.sk
literatúra - anglický jazyk - dejepis

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklady u
vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

nástup od 1.9.2019

2.7.2019

048/618 26 11, ZSsMSNemecka@gmail.com

048/618 26 11, ZSsMSNemecka@gmail.com

riaditeľ/riaditeľka MŠ

učiteľ matematiky pre nižšie stredné
vzdelávanie

Základná škola s materskou
školou

Obec Látky

Banská 116/47, 985 22 Cinobaňa

Látky 36, 985 45 Látky

tel.: 0474395203, 917241001,
rgarajova.skola@gmail.com,
riaditel@zscinobana.edu.sk

učiteľ/učiteľka predprimárneho
vzdelávania

učiteľ základnej školy, 1. stupeň učiteľ pre primárne vzdelávanie

pracovný pomer od 01.09.2019
zastupovanie počas MD; základná
zložka mzdy (brutto) podľa tarifných
žiadosť o prijatie do zamestnania
tabuliek pre pedagogických
(motivačný list), životopis, doklady o zamestnancov závisí od zaradenia
požadovanom vzdelaní, čestné
zamestnanca na základe
vyhlásenie o ovládaní štátneho
dosiahnutého stupňa vzdelania a
jazyka, čestné vyhlásenie o
dĺžky pedagogickej praxe; termín
zdravotnej spôsobilosti, čestné
pre doručenie dokladov: do
vyhlásenie o spôsobilosti na právne 31.07.2019 do 14.00 hod. na adresu
úkony, písomný súhlas dotknutej
školy (označte na obálke VK –
podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a
osoby so spracovaním osobných
učiteľka MŠ - 2. kolo), prípadne
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
údajov a čestné vyhlásenie o
elektronicky na adresu:
z.
pravdivosti všetkých predložených rgarajova.skola@gmail.com (označte
údajov; výpis z registra trestov nie v predmete správy VK – učiteľka MŠ starší ako tri mesiace - predkladá iba 2. kolo); forma výberu uchádzača:
vybraný uchádzač; uchádzači, ktorí
pohovor - trojčlenná komisia;
majú žiadosti v databáze školy,
predpokladaný termín a miesto
nemusia predkladať doklady znovu, pohovoru: 26.08.2019, 11.00 hod. v
stačí, ak overia úplnosť existujúcich
kancelárii riaditeľa školy; doba
dokladov v databáze školy
trvania pomeru: zastupovanie počas
PN a MD; vybraných uchádzačov
budeme pozývať na osobný pohovor
telefonicky

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z.

prihláška do výberového konania s
kontaktným tel. číslom a e-mailom,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
profesijný životopis, písomný súhlas
uchádzača so spracovaním osobných
údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.
z.; od úspešného uchádzača budeme
pred podpisom zmluvy vyžadovať
výpis z registra trestov a potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti

začiatok pracovného pomeru:
1.9.2019; trvanie pracovného
pomeru: doba určitá do 31.8.2020 s
možnosťou predĺženia PP; rozsah
úväzku: 100 % so školským klubom;
platové podmienky: podľa
príslušných ustanovení zákona č.
553/2003 Z. z.; žiadosť o účasť vo
výberovom konaní spolu s
požadovanými dokladmi zasielajte do
09.08.2019 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením na
obálke: "Výberové konanie - učiteľka
Základná škola, Látky 51 neotvárať" na adresu Obce Látky;
termín a miesto konania výberového
konania oznámi vyhlasovateľ
prihláseným uchádzačom najmenej 7
dní pred jeho konaním

2.7.2019

2.7.2019

Obec Látky

Základná škola

Látky 36, 985 45 Látky

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

učiteľka (MŠ, Látky 51)

045/5350254, namestie.mladeze@gmail.com

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
min. stredoškolské vzdelanie
príslušného študijného odboru

spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, bezúhonnosť, zdravotná
spôsobilosť, ovládanie štátneho
jazyka; všeobecné spôsobilosti:
organizovanie a plánovanie práce,
komunikácia (jednanie s ľuďmi),
kultivovaný slovný prejav, schopnosť
vyjadrovania sa, pružnosť v myslení
písomná žiadosť o účasť vo
(adaptabilita, flexibilita,
výberovom konaní, profesijný
improvizačné spôsobilosti), tvorivosť
životopis v štruktúrovanej forme,
(kreativita); osobnostné
úradne osvedčená fotokópia dokladu predpoklady: kladný vzťah k deťom,
o najvyššom dosiahnutom
pozornosť, spoľahlivosť, zrelá
požadovanom vzdelaní, čestné
osobnosť, ktorá má chuť stále na
vyhlásenie o spôsobilosti na právne
sebe pracovať, schopnosť
úkony v plnom rozsahu, výpis z
samostatnej práce, umelecký talent
registra trestov nie starší ako tri
(napr. výtvarný, hudobný, pohybový,
mesiace, lekárske potvrdenie o
literárny); predpokladaný nástup od
telesnej spôsobilosti a o duševnej
2.9.2019 - zastupovanie počas MD;
spôsobilosti vo vzťahu k výkonu
miesto predkladania žiadostí o účasť
druhu práce: učiteľ materskej školy,
vo výberovom konaní: na adresu
súhlas uchádzača k použitiu
Obce Látky; žiadosť o účasť vo
osobných údajov pre potreby
výberovom konaní spolu s
výberového konania podľa zákona č. požadovanými dokladmi zasielajte do
18/2018 Z. z.
09.08.2019 do 12:00 hod. v
zalepenej obálke s označením na
obálke: "Výberové konanie - učiteľka
Materská škola, Látky 51 neotvárať"; termín a miesto konania
výberového konania oznámi
vyhlasovateľ prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred
jeho konaním

2.7.2019

kuchár/kuchárka

životopis, stredné odborné vzdelanie
v odbore kuchár, osvedčenie o
odbornej spôsobilosti na
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. (§ epidemiologicky závažné činnosti pri
16 ods. 1)
výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu potravín a pokrmov
(zdravotný, potravinársky preukaz kópie požadovaných dokladov)

nástup: od 01.09.2019 na plný
úväzok, platové podmienky: v
zmysle ustanovení zákona č.
318/2018 Z. z.

2.7.2019

životopis, stredné odborné vzdelanie
v odbore kuchár, osvedčenie o
odbornej spôsobilosti na
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. (§ epidemiologicky závažné činnosti pri
16 ods. 1)
výrobe, manipulácii a uvádzaní do
obehu potravín a pokrmov
(zdravotný, potravinársky preukaz kópie požadovaných dokladov)

nástup: od 01.09.2019 na plný
úväzok, platové podmienky: v
zmysle ustanovení zákona č.
318/2018 Z. z.

2.7.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.;
SŠ, VŠ vzdelanie v odbore
predškolská pedagogika

žiadosť zaslať do 25.07.2019 na
email: matskol@centrum.sk

2.7.2019

Základná škola

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

045/5350254, namestie.mladeze@gmail.com

kuchár/kuchárka

Materská škola

Jána Cikkera 651/2, 962 31 Sliač

045/3214406, 0908160525

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

doklad o ukončení štúdia

Základná škola

Školská 1, 986 01 Fiľakovo

047 43 81 895, zsfilakovo@gmail.com

Špeciálna základná škola

Zvolenská cesta 59, 984 01 Lučenec

0910 941 702; szslucenec@mail.t-com.sk

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

13. januára 716/23, 987 01 Poltár

0911243882, scspp.poltar@gmail.com

termín nástupu od 1.9.2019,
základná zložka platu /brutto/: od
759,00 € v závislosti od
dosiahnutého vzdelania - zákon č.
553/2003 Z. z. - a od dĺžky
započítanej praxe, žiadosti doručiť do
16.08.2019

2.7.2019

učiteľ

žiadosť o prijatie do zamestnania;
žiadosti zasielať do 15.08.2019;
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
motivačný list; životopis; súhlas so
nástup od 01.09.2019; platové
vyhlášky MŠ SR č. 437/209 Z. z.; VŠ
spracovaním osobných údajov; kópie podmienky podľa zákona č. 553/2003
II. stupňa
dokladov o dosiahnutom vzdelaní
Z. z.; pracovný pomer na dobu určitú

2.7.2019

odborný zamestnanec – školský
logopéd

nástup k 1. 9. 2019; na plný úväzok,
100 %; dohoda možná; uvítame aj
absolventa/absolventku; očakávame
žiadosť o prijatie do zamestnania,
hodnotovo zrelú, zodpovednú
podľa prílohy č. 2, Druhý diel, časť
súhlas so spracovaním osobných
osobnosť so vzťahom k deťom so
III. Vyhlášky č. 437/2009 Z. z. v
údajov, kópie dokladov o ukončenom
špeciálnymi potrebami, komunikačné
platnom znení a zákona č. 317/2009 vzdelaní, výpis z RT nie starší ako 3
schopnosti, flexibilitu k požiadavkám
Z. z.
mesiace, životopis, doklad o
zamestnávateľa; ponúkame
zdravotnej spôsobilosti
primerane zaplatenú prácu v
kvalitnom a odborne zdatnom tíme,
možnosť odborného rastu

2.7.2019

doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, žiadosť o prijatie do
pracovného pomeru, profesijný
životopis, overené kópie dokladov o
vzdelaní, výpis z registra trestov nie spôsobilosť na právne úkony v plnom
starší ako 3 mesiace, súhlas so
rozsahu, vek nad 18 rokov,
spracovaním osobných údajov,
bezúhonnosť, flexibilita - prax v
doklad o zdravotnom stave a
odbore vítaná, poznatky o práci
spôsobilosti na výkon práce, doklad
sociálneho pedagóga
o spôsobilosti na právne úkony v
plnom rozsahu, čestné prehlásenie o
pravdivosti a správnosti
poskytovaných údajov

2.7.2019

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
aprobácia matematika, fyzika,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
telesná výchova

žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis uchádzača,
súhlas so spracovaním osobných
údajov uchádzača pre potreby
prijatia do zamestnania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z., doklad o
dosiahnutom vzdelaní

Základná škola s materskou
školou

Stará Kremnička 33, 965 01 Stará Kremnička

Katarína Kúšová, tel.: 0917272918,
katarina.kusova@starakremnicka.sk

sociálny pedagóg

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Obec Heľpa

Farská 588/2, 976 68 Heľpa

helpa@helpa.sk, 0486186226

učiteľ materskej školy

podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
resp. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

nástup od 1. 9. 2019

2.7.2019

nástup od 1. 9. 2019

2.7.2019

nástup od 1. 9. 2019

2.7.2019

plný úväzok, od 02.09.2019

2.7.2019

Obec Heľpa

Farská 588/2, 976 68 Heľpa

helpa@helpa.sk, 0486186226

učiteľ materskej školy

podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
resp. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

Obec Heľpa

Farská 588/2, 976 68 Heľpa

helpa@helpa.sk, 0486186226

učiteľ materskej školy

podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,
resp. vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

Základná škola

Kráľovohoľská 413, 976 71 Šumiac

skolasumiac@gmail.com, 0908581343

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z., vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa v
študijnom programe v odbore
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
učiteľstvo akademických alebo
všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika, technika, informatika, telesná
výchova, dejepis

žiadosť, doklad o vzdelaní, diplom,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

Základná škola s materskou
školou

Základná škola s materskou
školou

Školská 622/24, 976 62 Brusno

Školská 622/24, 976 62 Brusno

e-mail: zsbrusno@gmail.com, tel.: 0911 338 969

e-mail: zsbrusno@gmail.com, tel.: 0911 338 969 riaditeľ školy; 0908 242 891 - zástupkyňa pre MŠ

učiteľ 2. stupňa Anglický jazyk

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
(učiteľ materskej školy)

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, overené kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

termín nástupu: 01.09.2019;
základná zložka platu (brutto): od
759 € v závislosti od zaradenia do
platovej triedy v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. a od dĺžky
započítanej praxe v zmysle
nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.
z.; výška platu je závislá od výšky
úväzku

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, overené kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

termín nástupu: 01.09.2019; plný
úväzok; základná zložka platu
(brutto): od 612,50 € v závislosti od
zaradenia do platovej triedy v
zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a
od dĺžky započítanej praxe v zmysle
nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.
z.

2.7.2019

termín nástupu: 01.09.2019;
polovičný úväzok; základná zložka
platu (brutto): 50 % úväzku od
žiadosť o prijatie do zamestnania,
405,25 € v závislosti od zaradenia do
životopis, overené kópie dokladov o
platovej triedy v zmysle zákona č.
dosiahnutom vzdelaní, súhlas so
553/2003 Z. z. a od dĺžky
spracovaním osobných údajov
započítanej praxe v zmysle
nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.
z.

2.7.2019

Základná škola s materskou
školou

Školská 622/24, 976 62 Brusno

e-mail: zsbrusno@gmail.com, tel.: 0911 338 969

sociálny pedagóg

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Základná škola s materskou
školou

Školská 622/24, 976 62 Brusno

e-mail: zsbrusno@gmail.com, tel.: 0911 338 969

upratovačka

nevyžadujú sa

Základná škola Kláry Jarunkovej

Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová

048/6171437, 0911972474,
zspodbrezova@gmail.com

Základná škola Kláry Jarunkovej

Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová

048/6171437, 0911972474,
zspodbrezova@gmail.com

2.7.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu: ihneď; plný úväzok;
základná zložka platu (brutto): od
520 €

2.7.2019

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
anglický jazyk - od 1.9.2019
z.

doklad o ukončení štúdia

flexibilita, kreativita, pozitívny vzťah
k deťom, trpezlivosť

25.6.2019

učiteľ pre primárne vzdelávanie - od podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
1.9.2019
z.

doklad o ukončení štúdia

flexibilita, kreativita, pozitívny vzťah
k deťom, trpezlivosť

25.6.2019

predpokladaný termín nástupu 01.09.2019, žiadosti doručiť do
28.06.2019

25.6.2019

písomná prihláška do výberového
konania, životopis, kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní, výpis z
registra trestov nie starší ako 3
mesiace, doklad o dĺžke
pedagogickej praxe, lekárske
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
na výkon funkcie riaditeľa materskej
školy, čestné vyhlásenie uchádzača
na použitie osobných údajov pre
potreby výberového konania v súlade
so zákonom o ochrane osobných
údajov

Obec Tŕnie

Obecný úrad, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

045/ 53 910 57, 0905 223 278, starosta@trnie.sk

riaditeľka materskej školy

Stredná odborná škola
informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

048/4341200, stefan.balogh@sos-it.sk

učiteľ angličtiny v kombinácii so
slovenským jazykom

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od 1. septembra 2019

25.6.2019

Stredná odborná škola
informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

048/4341200, stefan.balogh@sos-it.sk

učiteľ odborných elektrotechnických
predmetov

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od 1. septembra 2019

25.6.2019

Stredná odborná škola
informačných technológií

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

048/4341200, stefan.balogh@sos-it.sk

majster odbornej výchovy so
zameraním na grafiku a digitálne
média

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od 1. septembra 2019

25.6.2019

Stredná odborná škola
informačných technológií

Stredná odborná škola
informačných technológií

Obec Vaľkovňa

Základná škola M. R. Štefánika

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Vaľkovňa 73, 976 69 Pohorelá

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

048/4341200, stefan.balogh@sos-it.sk

048/4341200, stefan.balogh@sos-it.sk

tel.: +421 (0)48 6196 936-7, fax: +421 (0)48 6196
938, mail: obuvalkovna@stonline.sk

047/4333 648, zsstefanikalc@gmail.com

majster odbornej výchovy so
zameraním na elektrotechniku a
elektroniku

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od 1. septembra 2019

25.6.2019

vychovávateľ

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
doklady o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od 1. septembra 2019

25.6.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov, v
prípade úspešnosti výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace

pracovný pomer na dobu: určitú;
platové podmienky: určené v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č.
553/2003 Z. z.; žiadosti o prijatie do
zamestnania spolu s požadovanými
dokladmi doručte najneskôr do
28.06.2019 na adresu obce, na
obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do
zamestnania MŠ - neotvárať“, pre
posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
na Obec Vaľkovňa, žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do ústneho
pohovoru zaradené; vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo nezaradiť do
ústneho pohovoru tých uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované
podmienky; uchádzači spĺňajúci
predpoklady budú pozvaní na ústny
pohovor, ústny pohovor sa uskutoční
dňa 09.07.2019 v čase od 10.00 hod.
v budove Materskej školy Vaľkovňa a
vybraní uchádzači budú naň osobitne
pozvaní; zamestnávateľ aplikuje pri
výbere zamestnanca na toto
pracovné miesto dočasné
vyrovnávacie opatrenie v zmysle §
8a zákona č. 365/2004 Z. z. vo
forme preferenčného zamestnávania
rómskych uchádzačov o pracovné
miesto; bližšie informácie nájdete na
www.minv.sk/?romske-komunityuvod, v časti Národné projekty

25.6.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

1. žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca,
2. životopis, 3. overená kópia
vzdelania, 4. potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5. originál výpis z
registra trestov

nástup od 1.9.2019, 19-hodinový
pracovný úväzok, prax sa
nevyžaduje, platové zaradenie:
podľa platnej legislatívy zaradenia
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami, podklady zaslať do
4.7.2019, oznam o pohovore bude
uchádzačom oznámený písomne
poštou/telefonicky

25.6.2019

pedagogický asistent/asistentka asistent/asistentka učiteľa v
materskej škole

učiteľ informatiky

Základná škola

Spojená škola internátna

Základná umelecká škola

Základná umelecká škola

Školská 1, 986 01 Fiľakovo

K. Supa 48, 984 03 Lučenec

Dolná 25, 966 81 Žarnovica

Dolná 25, 966 81 Žarnovica

047 43 81 895, zsfilakovo@gmail.com

047/4511855-6, 0911 293 542, zsisplc@pobox.sk

0915182959, zus@zuszarnovica.sk

0915182959, zus@zuszarnovica.sk

vychovávateľ v ŠKD

odborný zamestnanec - špeciálny
pedagóg - logopéd v CŠPP

termín nástupu od 1.9.2019, plný
úväzok, základná zložka platu
/brutto/: od 612,50 € v závislosti od
dosiahnutého vzdelania - zákon č.
553/2003 Z. z. - a od dĺžky
započítanej praxe, žiadosti doručiť do
08.07.2019

25.6.2019

žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť čo najskôr
(najneskôr do 15. 07. 2019) na
adresu školy; nástup od 01. 09.
2019; PP na celý úväzok na dobu
určitú, ktorý môže prejsť na PP na
dobu neurčitú; platové podmienky
žiadosť do zamestnania, výpis z
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
registra trestov nie starší ako 3
závislosti od dĺžky praxe a zaradenia
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
mesiace, štruktúrovaný životopis s
do kariérového stupňa; očakávame:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v kontaktnými údajmi, overený doklad
spoľahlivosť, zodpovednosť,
odbore špeciálna pedagogika o požadovanom vzdelaní, doklad o
pružnosť, odbornosť, pracovné
logopédia
zdravotnej spôsobilosti, súhlas so
nasadenie, dobrý vzťah k deťom,
spracovaním osobných údajov
komunikatívnosť a akceptovanie
špecifických potrieb školy a
zamestnávateľa; v žiadosti prosíme
uviesť telefonický kontakt; bližšie
informácie na
www.zsisplc.edupage.org alebo na
uvedených telefónnych číslach

25.6.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis uchádzača,
súhlas so spracovaním osobných
údajov uchádzača pre potreby
prijatia do zamestnania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z., doklad o
dosiahnutom vzdelaní

učiteľ ZUŠ

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
VOV (konzervatórium) v odbore
tanec alebo VŠ v danom odbore,
alebo - študent 5., 6. ročníka
konzervatória, alebo absolvent
konzervatória v danom odbore,
študent alebo absolvent VŠ v danom
odbore

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópie dokladov
o dosiahnutom vzdelaní, výpis z
registra trestov (nie starší ako 3
mesiace), doklad o zdravotnej
spôsobilosti, súhlas so spracovaním
osobných údajov

čiastočný úväzok, nástup od
1.9.2019, základná zložka platu pri
plnom úväzku /brutto/: od 671 1137,50 € v závislosti od
dosiahnutého vzdelania - zákon č.
553/2003 Z. z. - a od dĺžky
započítanej praxe

25.6.2019

učiteľ ZUŠ

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
žiadosť o prijatie do zamestnania,
VOV (konzervatórium) v odbore hry profesijný životopis, kópie dokladov
na husliach alebo VŠ v danom
o dosiahnutom vzdelaní, výpis z
odbore, alebo - študent 5., 6. ročníka
registra trestov (nie starší ako 3
konzervatória, alebo absolvent
mesiace), doklad o zdravotnej
konzervatória v danom odbore,
spôsobilosti, súhlas so spracovaním
študent alebo absolvent VŠ v danom
osobných údajov
odbore

čiastočný úväzok, nástup od
1.9.2019, základná zložka platu pri
plnom úväzku /brutto/: od 671 1137,50 € v závislosti od
dosiahnutého vzdelania - zákon č.
553/2003 Z. z. - a od dĺžky
započítanej praxe

25.6.2019

Spojená škola internátna

K. Supa 48, 984 03 Lučenec

047/4511855-6, 0911 293 542, zsisplc@pobox.sk

pedagogický zamestnanec vychovávateľ ŠKD a ŠI

žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť čo najskôr
(najneskôr do 15. 07. 2019) na
adresu školy; nástup od 01. 09.
2019; PP na celý úväzok na dobu
určitú; platové podmienky podľa
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
žiadosť do zamestnania, výpis z
zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
registra trestov nie starší ako 3
od dĺžky praxe a zaradenia do
úplné stredné odborné vzdelanie
mesiace, štruktúrovaný životopis s
kariérového stupňa; očakávame:
alebo vysokoškolské vzdelanie I.
kontaktnými údajmi, overený doklad
dobrý vzťah k deťom,
stupňa alebo II. stupňa so
o požadovanom vzdelaní, doklad o
komunikatívnosť, spoľahlivosť,
zameraním na vychovávateľstvo +
zdravotnej spôsobilosti, súhlas so
zodpovednosť, pružnosť, ochotu učiť
špeciálna pedagogika (pri nástupe
spracovaním osobných údajov
sa, pracovné nasadenie a
nie je podmienka)
akceptovanie špecifických potrieb
školy a zamestnávateľa; v žiadosti
prosíme uviesť telefonický kontakt;
bližšie informácie na
www.zsisplc.edupage.org alebo na
uvedených telefónnych číslach

25.6.2019

žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť čo najskôr
(najneskôr do 15. 07. 2019) na
adresu školy; predpokladaný nástup
od 01. 09. 2019; PP na dobu určitú,
1/2 úväzok; platové podmienky
žiadosť do zamestnania, výpis z
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
registra trestov nie starší ako 3
závislosti od dĺžky praxe a zaradenia
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
mesiace, štruktúrovaný životopis s
do kariérového stupňa; očakávame:
úplné stredné odborné vzdelanie
kontaktnými údajmi, overený doklad
dobrý vzťah k deťom,
alebo vysokoškolské vzdelanie I.
o požadovanom vzdelaní, doklad o
komunikatívnosť, spoľahlivosť,
stupňa
zdravotnej spôsobilosti, súhlas so
zodpovednosť, pružnosť, ochotu učiť
spracovaním osobných údajov
sa, pracovné nasadenie a
akceptovanie špecifických potrieb
školy a zamestnávateľa; v žiadosti
prosíme uviesť telefonický kontakt;
bližšie informácie na
www.zsisplc.edupage.org alebo na
uvedených telefónnych číslach

25.6.2019

Spojená škola internátna

K. Supa 48, 984 03 Lučenec

047/4511855-6, 0911 293 542, zsisplc@pobox.sk

pedagogický zamestnanec pedagogický asistent

Základná škola Štefana Koháriho
II. s vyučovacím jazykom
maďarským - II. Koháry István
Alapiskola

Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

4,21908E+11

učiteľ pre primárne vzdelanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť a profesijný životopis, kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od: 26.8.2019, pracovný
pomer na dobu určitú

25.6.2019

Základná škola Štefana Koháriho
II. s vyučovacím jazykom
maďarským - II. Koháry István
Alapiskola

Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

+421908023943

učiteľ pre primárne vzdelanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť a profesijný životopis, kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od: 26.8.2019, pracovný
pomer na dobu určitú

25.6.2019

Základná škola Štefana Koháriho
II. s vyučovacím jazykom
maďarským - II. Koháry István
Alapiskola

Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo

+421908023943

učiteľ pre nižšie sekundárne
vzdelanie - aprobácia SJL

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť a profesijný životopis, kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

nástup od: 26.8.2019, pracovný
pomer na dobu určitú

25.6.2019

Základná škola

Školská 482, 966 01 Hliník nad Hronom

0901718899, zshlinik@gmail.com

učiteľ matematika, chémia,
informatika

žiadosť, overené kópie dokladov o
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
vzdelaní, profes. životopis, súhlas so
z.
spracovaním údajov

nástup 1.9.2019, žiadosti poslať do
26.6.2019, zastupovanie počas
dlhodobej PN

19.6.2019

Obec Širkovce

odborný zamestnanec v materskej
škole - školský špeciálny pedagóg

Širkovce 184, 980 02 Jesenské

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

pracovný pomer na dobu: určitú;
platové podmienky: určené v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č.
553/2003 Z. z.; žiadosti o prijatie do
zamestnania spolu s požadovanými
dokladmi doručte najneskôr do
25.06.2019 na adresu obce, na
obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do
zamestnania OZ MŠ - neotvárať“, pre
posúdenie dodržania lehoty je
rozhodujúci dátum doručenia žiadosti
na Obec Širkovce, žiadosti doručené
po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do ústneho
žiadosť o prijatie do zamestnania,
pohovoru zaradené; vyhlasovateľ si
profesijný životopis, doklady o
vyhradzuje právo nezaradiť do
ukončenom vzdelaní, súhlas so
ústneho pohovoru tých uchádzačov,
spracovaním osobných údajov, v
ktorí nespĺňajú požadované
prípade úspešnosti vo VK/VP výpis z
podmienky; uchádzači spĺňajúci
registra trestov nie starší ako 3
predpoklady budú pozvaní na ústny
mesiace
pohovor, ústny pohovor sa uskutoční
dňa 01.07.2019 (piatok) v čase od
11.00 hod. v budove Obecného
úradu Širkovce a vybraní uchádzači
budú naň osobitne pozvaní;
zamestnávateľ aplikuje pri výbere
zamestnanca na toto pracovné
miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č.
365/2004 Z. z. vo forme
preferenčného zamestnávania
rómskych uchádzačov o pracovné
miesto; bližšie informácie nájdete na
www.minv.sk/?romske-komunityuvod, v časti Národné projekty

19.6.2019

nástup od 1.9.2019, 100 %-ný
pracovný úväzok, prax sa
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
nevyžaduje, platové zaradenie:
na uvedenú kategóriu zamestnanca,
podľa platnej legislatívy zaradenie
2. životopis, 3. overená kópia
pedagogických zamestnancov do
vzdelania, 4. potvrdenie o zdravotnej príslušnej platovej triedy podľa rokov
spôsobilosti vykonávať činnosť ped. praxe s prislúchajúcimi príplatkami,
zamestnanca, 5. originál výpis z
podklady zaslať do 30.6.2019, oznam
registra trestov
o pohovore bude uchádzačom
oznámený písomne
poštou/telefonicky

19.6.2019

Základná škola M. R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

047/4333 648, zsstefanikalc@gmail.com

učiteľ matematiky

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Základná škola - Alapiskola

Hodejov 130, 980 31 Hodejov

tel.: 0475683106, skola@zshodejov.edu.sk

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
aprobácia matematika, informatika

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
znalosť maďarského jazyka povinná

žiadosť o prijatie do zamestnania s
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní

dátum predpokladaného nástupu
1.9.2019

19.6.2019

Základná škola - Alapiskola

Hodejov 130, 980 31 Hodejov

tel.: 0475683106, skola@zshodejov.edu.sk

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
aprobácia anglický jazyk, slovenský
jazyk a slovenská literatúra

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
znalosť maďarského jazyka povinná

žiadosť o prijatie do zamestnania s
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní

dátum predpokladaného nástupu
1.9.2019

19.6.2019

Obec Tŕnie

Obecný úrad, Tŕnie 97, 962 34 Tŕnie

045/ 53 910 57, 0905 223278, starosta@trnie.sk

učiteľ/ka pre predprimárne
vzdelávanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť a profesijný životopis, kópia
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných
údajov

predpokladaný termín nástupu 1.09.2019, žiadosti doručiť do
30.06.2019

19.6.2019

nástup od 1.9.2019, 100 %-ný
pracovný úväzok, prax sa
nevyžaduje, platové zaradenie:
podľa platnej legislatívy zaradenie
pedagogických zamestnancov do
príslušnej platovej triedy a podľa
rokov praxe s prislúchajúcimi
príplatkami, podklady zaslať do
30.6.2019, oznam o pohovore bude
uchádzačom oznámený písomne
poštou/telefonicky

12.6.2019

žiadosť, overené kópie o vzdelaní,
profes. životopis, súhlas so
spracovaním údajov

nástup 01.09.2019, žiadosti poslať
do 21.6.2019, skrátený úväzok

12.6.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, písomný súhlas
so spracovaním osobných údajov
poslať na e-mailovú adresu školy

dátum nástupu: od 01.09.2019,
čiastočný pracovný úväzok, žiadosti
doručiť do 25.06.2019

7.6.2019

1. žiadosť o prijatie do zamestnania
na uvedenú kategóriu zamestnanca,
2. životopis, 3. overená kópia
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vzdelania, 4. potvrdenie o zdravotnej
vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z.
spôsobilosti vykonávať činnosť ped.
zamestnanca, 5. originál výpis z
registra trestov

Základná škola M. R. Štefánika

Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

047/4333 648, zsstefanikalc@gmail.com

učiteľ matematiky a fyziky

Základná škola

Školská 482, 966 01 Hliník nad Hronom

zshlinik@gmail.com, 0901718899

učiteľ telesnej a športovej výchovy,
geografie

Základná škola

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

045/5320913, namestie.mladeze@gmail.com

Špeciálna materská škola

Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica

048/4141 277; csppbb@gmail.com

pedagogický zamestnanec - učiteľ
pre predprimárne vzdelávanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

vstupná lekárska prehliadka; doklad
o vzdelaní v príslušnom odbore

nástup možný: 1.9.2019, pracovný
pomer na dobu neurčitú

7.6.2019

Špeciálna materská škola

Kollárova 55, 974 01 Banská Bystrica

048/4141 277; csppbb@gmail.com

pedagogický zamestnanec - učiteľ
pre predprimárne vzdelávanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

vstupná lekárska prehliadka; doklad
o vzdelaní v príslušnom odbore

nástup možný: 1.9.2019, pracovný
pomer na dobu neurčitú

7.6.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.

uchádzač musí spĺňať predpoklady
na vykonávanie práce vo verejnom
záujme podľa § 3 zákona č.
552/2003 Z. z.; pracovný pomer na
plný úväzok s nástupom od 01. 09.
2019

7.6.2019

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z., príloha č. 1

žiadosť o prijatie, motivačný list,
profesijný životopis a súhlas so
spracovaním osobných údajov,
doklad o bezúhonnosti a zdravotnej
spôsobilosti, doklad o vzdelaní
doručiť najneskôr do 21.06.2019 do
12.00 hod.

nástup od 02.09.2019

7.6.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
(učiteľ 2. stupňa ZŠ) - INFORMATIKA z., vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

žiadosť, životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov,
motivačný list, doklad o vzdelaní

predpokladaný nástup do
zamestnania 1.9.2019, pracovný
pomer na dobu určitú

7.6.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

žiadosť, životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov,
motivačný list, doklad o vzdelaní

predpokladaný nástup do
zamestnania 1.9.2019, pracovný
pomer na dobu určitú 36 mesiacov

7.6.2019

Obec Jasenie

Jasenie 497, 976 75 Jasenie

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
telesná výchova v kombinácii s iným
vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z.,
vyučovacím predmetom + II.
vysokoškolské vzdelanie druhého
trénerská trieda vo futbale
stupňa príslušného odboru

prosíme, aby ste sa informovali o voľnom
pracovnom mieste telefonicky, resp. mailom v sídle
učiteľka - učiteľka pre primárne
ZŠ Jasenie u Mgr. Ľudmily Cibulovej - riaditeľky ZŠ vzdelávanie (učiteľka prvého stupňa
na tel. čísle: 048/6192195, mail:
základnej školy)
zsjasenie@gmail.com

Materská škola

Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec

mslieskovec@gmail.com, 0949 / 645 666

Základná škola

Kukučínova 480/6, 962 12 Detva

045/5455222, riaditel@1zsdetva.sk,
skola@centrum.sk

Základná škola

Kukučínova 480/6, 962 12 Detva

045/5455222, riaditel@1zsdetva.sk,
skola@centrum.sk

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
(učiteľ materskej školy)

odborný zamestnanec - špeciálny
pedagóg

Stredná priemyselná škola
stavebná Oskara Winklera –
Winkler Oszkár Építőipari
Szakközépiskola

Stredná priemyselná škola
stavebná Oskara Winklera –
Winkler Oszkár Építőipari
Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec

tel.: 047/43 210 72, 0915 818 562, e-mail:
sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk

tel.: 047/43 210 72, 0915 818 562, e-mail:
sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk

učiteľ/učiteľka pre úplné stredné
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
všeobecné vzdelávanie - vyučujúci (- vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
a) odborných predmetov v študijnom vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
odbore staviteľstvo
príslušnom študijnom odbore

s nástupom od 01. 09. 2019; na plný
pracovný úväzok; požadujeme
ovládanie štátneho jazyka, zdravotnú
písomná žiadosť o prijatie do
spôsobilosť a bezúhonnosť; výhody:
zamestnania s telefónnym a eznalosť špecializácie na záhradné a
mailovým kontaktom; profesijný
krajinné inžinierstvo; vítaný je
životopis; overené fotokópie
záujem o mimovyučovacie aktivity;
dokladov o najvyššom dosiahnutom
prihlášku do výberového konania
vzdelaní príp. praxi; potvrdenie o
spolu s požadovanými dokladmi je
telesnej a duševnej spôsobilosti vo
potrebné doručiť najneskôr do 21.
vzťahu k výkonu činnosti; súhlas
júna 2019 do 12.00 hod. v zalepenej
uchádzača na použitie osobných
obálke s označením „Výberové
údajov pre potreby prijatia do
konanie – NEOTVÁRAŤ“ poštou na
zamestnania v zmysle zákona č.
adresu školy alebo osobne na
18/2018 Z. z.
sekretariát školy; pracovné pohovory
s uchádzačmi o voľné pracovné
miesto sa uskutočnia 25. 6. 2019 od
9.00 hod.

7.6.2019

učiteľ/učiteľka pre úplné stredné
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
odborné vzdelávanie - vyučujúci (-a) vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
odborných predmetov v študijnom vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
odbore 3650M Staviteľstvo
príslušnom študijnom odbore

s nástupom od 01. 09. 2019; na plný
pracovný úväzok; požadujeme
ovládanie štátneho jazyka, zdravotnú
spôsobilosť a bezúhonnosť; výhodou
je znalosť projektovania v
stavbárskych CAD programoch a
sadovnícka projekcia pre záhradné a
krajinné inžinierstvo; vítaný je
záujem o mimovyučovacie aktivity;
nástupný plat v zmysle platnej
legislatívy je od 828,50 Eur (brutto)
v závislosti od ukončeného vzdelania
a dĺžky praxe; prihlášku do
výberového konania spolu s
požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť najneskôr do 21. júna 2019
do 12.00 hod. v zalepenej obálke s
označením „Výberové konanie –
NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu školy
alebo osobne na sekretariát školy;
pracovné pohovory s uchádzačmi o
voľné pracovné miesto sa uskutočnia
26. 6. 2019 od 11.00 hod.

7.6.2019

Základná škola s materskou
školou

Školská 418/11, 976 63 Predajná

m.vanikova@centrum.sk, tel. č. 0908 570 786

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v
odbore učiteľstvo akademických
alebo všeobecnovzdelávacích
predmetov - MAT, FYZ, TECH, INF,
ANJ, SJL

Základná škola s materskou
školou

Školská 418/11, 976 63 Predajná

m.vanikova@centrum.sk, tel. č. 0908 570 786

učiteľ pre primárne vzdelávanie

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v
odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník
základnej školy

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom; profesijný životopis;
originály, resp. overené fotokópie
dokladov o vzdelaní príp. praxi;
potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti vo vzťahu k výkonu
činnosti; súhlas uchádzača na
použitie osobných údajov pre
potreby prijatia do zamestnania v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

doklady o vzdelaní

doklady o vzdelaní

7.6.2019

nástup v auguste, doba zastupovanie počas rodičovskej
dovolenky - max. na 2 roky

7.6.2019

Základná škola s materskou
školou

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

Mgr. Iveta Kureková, t. č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou
školou T. G. Masaryka

Nám. V. Dunajského 4/14, 976 55 Ľubietová

048/4195305, 0902141625

učiteľ biológia, chémia, nemecký
jazyk

žiadosť, profesijný životopis, súhlas nástup: 1.9.2019; pracovný úväzok:
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
so spracovaním osobných údajov,
100 %; žiadosť o prijatie do
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
doklady o vzdelaní, výpis z registra
pracovného pomeru spolu s
vysokoškolské vzdelanie druhého
trestov nie starší ako 3 mesiace,
požadovanými dokladmi doručiť
stupňa
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na emailom alebo písomne na adresu
výkon povolania
školy do 30.06.2019

7.6.2019

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
žiadosť o prijatie do zamestnania,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
životopis, ostatné na základe dohody

7.6.2019

Základná škola s materskou
školou Mateja Bela – Funtíka

ČSA 109/91, 962 23 Očová

e-mail: zsocova@zsocova.edu.sk, telefón:
045/5349093, 045/5349076

učiteľka pre predprimárne
vzdelávanie (učiteľka v MŠ)

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 439/2009 Z. z.,
úplné stredné vzdelanie s maturitou,
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
alebo vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa v príslušnom odbore

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan
Krasko Gimnázium

P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

PaedDr. Miriam Szántóová, mobil: 0911 095 669, email: mszantoova@gymrs.sk

učiteľ s aprobáciou matematika chémia alebo matematika - fyzika

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Základná škola L. Novomeského

Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

e-mail: zslnlc@gmail.com, tel. č.: 047/43 33 793,
mobil: 0911 906 426

špeciálny pedagóg + logopéd

na pohovory si prineste žiadosť,
životopis, súhlas v zmysle GDPR,
doklady o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti a kvalifikácii

s nástupom od 1.9.2019, 70 %-ný
pracovný úväzok, pohovor sa
uskutoční 12.6.2019 od 14:00 hod. v
riaditeľni školy

31.5.2019

Základná škola L. Novomeského

Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

e-mail: zslnlc@gmail.com, tel. č.: 047/43 33 793,
mobil: 0911 906 426

vychovávateľ v ŠKD

na pohovory si prineste žiadosť,
životopis, súhlas v zmysle GDPR,
doklady o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti a kvalifikácii

s nástupom od 1.9.2019, 100 %-ný
pracovný úväzok, pohovor sa
uskutoční 13.6.2019 od 10:00 11:00 a od 14:00 - 15:00 hod. v
riaditeľni školy

31.5.2019

Základná škola L. Novomeského

Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

e-mail: zslnlc@gmail.com, tel. č.: 047/43 33 793,
mobil: 0911 906 426

učiteľ s aprobáciou chémia - biológia

na pohovory si prineste žiadosť,
životopis, súhlas v zmysle GDPR,
doklady o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti a kvalifikácii

s nástupom od 1.9.2019, 90 %-ný
pracovný úväzok, pohovor sa
uskutoční 12.6.2019 od 14:00 hod. v
riaditeľni školy

31.5.2019

termín nástupu od 22.8.2019, plný
úväzok, celková mzda (brutto) od
688,50 – 875 €, v závislosti od
skúsenosti a praxe

31.5.2019

doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní; žiadosť o prijatie do
zamestnania; profesijný životopis

nástup od 19. 08. 2019

7.6.2019

doklady o vzdelaní

nástup od 1.9.2019

7.6.2019

stredoškolské vzdelanie s maturitou
ekonomického smeru, anglický jazyk
– stredne pokročilý B1, znalosti z
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
oblasti realizácie projektov ESF,
profesijný štruktúrovaný životopis,
znalosti IT – Microsoft Word,
fotokópia dokladov o vzdelaní, súhlas
Microsoft Excel, Power Point, znalosti
so spracovaním osobných údajov
v oblasti GDPR a archívnictva, vítaná
poslať na adresu školy do 13.6.2019
je znalosť práce s elektronickou
schránkou e-Government a zákona o
cestovných náhradách

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského

Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

048/4135237, gymnazium.gjgt@gmail.com

referentka ekonomických činností a
projektov

Stredná odborná škola techniky a
služieb

Laskomerského 3, 977 46 Brezno

PaedDr. Danka Kubušová, 048/6304036,
048/6304038, sekretariat@spsbr.edu.sk

učiteľ/učiteľka strednej školy s
aprobáciou anglický jazyk

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 439/2009 Z. z.

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
overené kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní

nástup od 01. 09. 2019, pracovný
pomer na dobu určitú

31.5.2019

Základná škola s materskou
školou Mateja Bela – Funtíka

ČSA 109/91, 962 23 Očová

e-mail: zsocova@zsocova.edu.sk, telefón:
045/5349093, 045/5349076

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
matematika, fyzika, technika,
informatika, chémia (príp. biológia)

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 439/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
predmety

doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní; žiadosť o prijatie do
zamestnania; profesijný životopis

nástup od 01. 09. 2019

31.5.2019

Stredná odborná škola techniky a
služieb

Laskomerského 3, 977 46 Brezno

PaedDr. Danka Kubušová, 048/6304036,
048/6304038, sekretariat@spsbr.edu.sk

majster odbornej výchovy v odbore
strojný
mechanik/nástrojár/strojárska
výroba

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 439/2009 Z. z.,
minimálne úplné stredné odborné +
vyučenie v príslušnom alebo
príbuznom odbore

písomná žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis,
overené kópie dokladov o
dosiahnutom vzdelaní

nástup od 01. 09. 2019

31.5.2019

Stredná odborná škola obchodu a
služieb

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy, tel.:
045/5512403, email: soupka@mail.t-com.sk

učiteľ matematiky a informatiky

nástup od 1. 9. 2019; hlavný
pracovný pomer; všeobecné
spôsobilosti: komunikácia (jednanie
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
písomná žiadosť o zamestnanie,
s ľuďmi), kultivovaný slovný prejav,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
profesijný životopis, overené kópie
schopnosť vyjadrovania sa,
vysokoškolské II. stupňa, odborná
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
trpezlivosť, praktické myslenie;
prax, vzdelanie v odbore
výpis z registra trestov nie starší ako
mzdové podmienky: podľa platných
matematika, informatika
3 mesiace
mzdových predpisov - zákon č.
318/2018 Z. z. ktorým sa dopĺňa
zákon č. 553/2003 Z. z.

23.5.2019

pracovný pomer na dobu neurčitú,
termín nástupu: 01.09.2019

23.5.2019

nástup 1.9.2019

23.5.2019

nástup 1.9.2019

23.5.2019

termín nástupu: 01. 09. 2019,
termín doručenia žiadostí na
pracovnú pozíciu: do 30. 06. 2019
poštou na adresu obce, termín
výberového konania 23. 08. 2019,
rozsah úväzku: 100 %, ďalšie
požiadavky: ovládanie maďarského
jazyka

23.5.2019

Obec Gemerské Michalovce

Gemerské Michalovce 2, 982 52 Gemerské
Michalovce

0475595333, 0905959796,
gemerske.michalovceobec@zoznam.sk

učiteľ pre I. stupeň

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

a) žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru, b) profesijný životopis, c)
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní - overené doklady, d)
súhlas uchádzača na použitie
osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z., e) výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace, f)
zápočet rokov

Základná škola

Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica

048/4134717

kuchár/kuchárka

stredné odborné vzdelanie s
výučným listom, resp. rekvalifikačný
kurz s praxou v odbore

doklady o vzdelaní, životopis

Základná škola

Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica

048/4134717

pracovník v prevádzke - pomocná
sila v kuchyni

osvedčenie o odbornej spôsobilosti
nutné

v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, príp. praxi, výpis
z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace), lekárske potvrdenie o
telesnej a duševnej spôsobilosti pre
výkon pedagogickej činnosti,
písomný súhlas uchádzača k použitiu
osobných údajov

Obec Uzovská Panica

Obecný úrad, Uzovská Panica 95, 980 22 Veľký
Blh

Bc. Peter Babík, starosta obce,

učiteľ 1. - 4. ročníka v Základnej
škole s vyučovacím jazykom
maďarským, Uzovská Panica 127,
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Uzapanyit

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

asistent učiteľa

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 26.08.2019,
doklady doručiť e-mailom najneskôr
do 14.06.2019

23.5.2019

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

odborný zamestnanec školský
špeciálny pedagóg

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu podľa dohody,
doklady doručiť e-mailom najneskôr
do 14.06.2019

23.5.2019

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

upratovačka

nevyžadujú sa

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 26.08.2019,
doklady doručiť e-mailom najneskôr
do 14.06.2019

23.5.2019

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

pomocná sila v školskej jedálni

nevyžadujú sa, zdravotný preukaz

žiadosť o prijatie do zamestnania,
životopis, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 26.08.2019,
doklady doručiť e-mailom najneskôr
do 14.06.2019

23.5.2019

Základná škola

Materská škola

Základná škola

Špeciálna základná škola

Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca

Centrum 2496/29, 96001 Zvolen

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

Bottova 13, 979 01 Rimavská Sobota

0911481075, skola@zshviere.edu.sk, riaditeľka
školy Mgr. Monika Galovičová

0915880479, mszvcentrum@gmail.com, bližšie info
web sídlo MŠ mszvcentrum.minerva.sk

045/5320913, namestie.mladeze@gmail.com

047/5621727, skola@szsrs.edu.sk

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

dátum nástupu: od 01.09.2019,
čiastočný pracovný úväzok - 26 % 30 %, základná zložka mzdy (brutto)
žiadosť o prijatie do zamestnania, od 179,40 € v závislosti od zaradenia
profesijný životopis, kópie dokladov
zamestnanca podľa dosiahnutého
o vzdelaní, písomný súhlas so
stupňa vzdelania, dĺžky započítanej
spracovaním osobných údajov poslať
praxe a zákonom ustanovených
na adresu školy
príplatkov; bez súhlasu so
spracovaním osobných údajov
nebude možné prijať žiadosť
kandidátov

23.5.2019

učiteľka MŠ

v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z.

písomná žiadosť o účasť vo
znalosť štátneho vzdelávacieho
výberovom konaní, profesijný
programu pre predprimárne
životopis, doklad o ukončení
vzdelávanie v materských školách,
vzdelania, potvrdenie o zdravotnej a
znalosť práce s PC, privítame znalosť
psychickej spôsobilosti,
práce s IT, výberové konanie
bezúhonnosť, súhlas o spracovaní
plánované na 20.6.2019, pracovný
osobných údajov, termín: do
pomer na dobu určitú od 1.9.2019
10.6.2019

23.5.2019

učiteľ pre primárne vzdelanie

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
317/2009 Z. z.

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie nemecký jazyk

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, doklad o splnení
kvalifikačných predpokladov, súhlas
so spracovaním osobných údajov

nástup od 01.09.2019, žiadosť s
požadovanými dokladmi prosíme
zaslať do 31.05.2019, uchádzači,
ktorí budú spĺňať kvalifikačné
predpoklady, môžu byť pozvaní na
osobný pohovor

16.5.2019

odborný zamestnanec CŠPP psychológ

podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a
žiadosť o prijatie do zamestnania
pracovný pomer od 02.09.2019 na
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., (motivačný list), profesijný životopis,
dobu neurčitú, základná zložka
vysokoškolské vzdelanie II. st. v
doklady o požadovanom vzdelaní,
mzdy podľa tarifných tabuliek pre
študijnom programe psychológia, v
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
pedagogických a odborných
študijnom odbore pedagogika –
písomný súhlas dotknutej osoby so
zamestnancov, závisí od zaradenia
psychológia absolvovaný na FF UK v
spracovaním osobných údajov,
zamestnanca na základe
Bratislave do roku 1995 a splnenie
čestné vyhlásenie o pravdivosti
dosiahnutého stupňa vzdelania a
osobitnej kvalifikačnej požiadavky –
všetkých predložených údajov,
dĺžky praxe, vybraných uchádzačov
najmenej desať rokov odbornej
doklad preukazujúci zdravotnú
budeme pozývať na osobný pohovor
činnosti v požadovanom odbore
spôsobilosť
telefonicky

16.5.2019

životopis, stredné odborné vzdelanie
v odbore kuchár, osvedčenie o
nástup: ihneď - zastupovanie počas
odbornej spôsobilosti na
dlhodobej PN, s perspektívou miesta
v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. (§ epidemiologicky závažné činnosti pri
od 01.09.2019 na plný úväzok,
16 ods. 1)
výrobe, manipulácii a uvádzaní do
platové podmienky: v zmysle
obehu potravín a pokrmov
ustanovení zákona č. 318/2018 Z. z.
(zdravotný, potravinársky preukaz kópie požadovaných dokladov)

16.5.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, fotokópie
dokladov o vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov

16.5.2019

Základná škola

Námestie mládeže 587/17, 960 01 Zvolen

045/5350254, namestie.mladeze@gmail.com

kuchár/kuchárka

Stredná odborná škola

Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce

0907 484 692, riaditel@soszelovce.sk

učiteľ strednej školy, vyučovanie
predmetov ovocinárstvo a
vinohradníctvo

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

nástup 1.9.2019, kladný vzťah k
poľnohospodárskej technike,
vodičský preukaz skupiny B, C, T
vítaný

Základná škola s vyučovacím
jazykom maďarským

Gymnázium Mikuláša Kováča

Základná škola

Základná škola

Včelince 44, 980 50 Včelince

Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

047/5522519 - starosta obce / e-mail:
obec.vcelince@zoznam.sk

sekretariat@gmk-bb.sk, 048/4230061

048/ 417 32 58, zspieninska@gmail.com

048/ 417 32 58, zspieninska@gmail.com

riaditeľ/riaditeľka ZŠ

písomná žiadosť o zaradenie do
výberového konania, overené kópie
dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
fotokópie ďalších dokladov
preukazujúcich získané špeciálne
znalosti, výpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace, profesijný a
štruktúrovaný životopis, potvrdenie o
dĺžke pedagogickej činnosti, písomný
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
návrh koncepcie rozvoja základnej
podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
školy v rozsahu max. 4 strany,
z.
lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti (telesnej a duševnej) na
výkon práce učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca,
písomný súhlas uchádzača s použitím
osobných údajov pre potreby
výberového konania, čestné
prehlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

celý úväzok, nástup od 01.07.2019

termín nástupu od 1.9.2019, plný
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu
úväzok, základná zložka platu
zasielajte do 15.6.2019 spolu s
/brutto/: od 759 - 1038,50 € v
profesijným životopisom, fotokópiou
závislosti od dosiahnutého vzdelania dokladov o vzdelaní a súhlasom so
zákon č. 553/2003 Z. z. - a od dĺžky
spracovaním osobných údajov
započítanej praxe

16.5.2019

učiteľ/ka informatiky v kombinácii s
ďalším prírodovedným predmetom

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa príslušného odboru

psychológ, školský psychológ

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z., v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, motivačný list,
prehľad odbornej praxe

termín nástupu 01.09.2019, žiadosti
doručiť do 28.05.2019, základná
zložka mzdy od 655,50 € závisí od
zaradenia zamestnanca na základe
dosiahnutého stupňa vzdelania a
dĺžky praxe

16.5.2019

asistent učiteľa

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z., v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, motivačný list,
prehľad odbornej praxe

termín nástupu 01.09.2019, žiadosti
doručiť do 28.05.2019, základná
zložka mzdy od 612,50 € závisí od
zaradenia zamestnanca na základe
dosiahnutého stupňa vzdelania a
dĺžky praxe

16.5.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, motivačný list,
prehľad odbornej praxe

termín nástupu 01.09.2019, žiadosti
doručiť do 28.05.2019, základná
zložka mzdy od 810,50 € závisí od
zaradenia zamestnanca na základe
dosiahnutého stupňa vzdelania a
dĺžky praxe

16.5.2019

16.5.2019

Základná škola

Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

048/ 417 32 58, zspieninska@gmail.com

učiteľ do špeciálnej triedy pre žiakov
s MP (A. variant)

v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
437/2009 Z. z., v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z.

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
kombinácia: SJL, ANJ, OBN

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 01.09.2019,
doklady doručiť e-mailom do
31.05.2019

16.5.2019

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
kombinácia: INF, MAT

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 01.09.2019,
doklady doručiť e-mailom do
31.05.2019

16.5.2019

Základná škola

Moskovská 2, 974 04 Banská Bystrica

048/423 18 34, 0903 657 550, riaditel@zsmosbb.eu

učiteľ pre primárne vzdelávanie s
rozšírením o ANJ, INF

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, kópia dokladov
o vzdelaní, súhlas so spracovaním
osobných údajov

termín nástupu od 01.09.2019,
doklady doručiť e-mailom do
31.05.2019

16.5.2019

termín nástupu od 1.9.2019, plný
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu
úväzok, základná zložka platu
zasielajte do 25.5.2019 spolu s
/brutto/: od 759 - 1038,50 € v
profesijným životopisom, fotokópiou
závislosti od dosiahnutého vzdelania dokladov o vzdelaní a súhlasom so
zákon č. 553/2003 Z. z. - a od dĺžky
spracovaním osobných údajov
započítanej praxe

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

sekretariat@gmk-bb.sk, 048/4230061

učiteľ/ka slovenského jazyka a
občianskej náuky

podľa zákona č. 317/2009 Z.z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa príslušného odboru

Základná škola Pavla Križku

P. Križku 392/8, 967 01 Kremnica

045/6742213, sekretariat@2zskremnica.edu.sk

školník

v zmysle platnej legislatívy

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis, súhlas so
spracovaním osobných údajov

polovičný úväzok, nástup 1.7.2019

10.5.2019

zstvrch@gmail.com, č. t.: 047/5696115

učiteľ pre nižšie sekundárne
vzdelávanie, aprobácia anglický
jazyk v kombinácii s iným
vyučovacím predmetom

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

termín nástupu od 1.9.2019, plný
úväzok, základná zložka platu
(brutto): od 759 - 1038,50 € v
závislosti od dosiahnutého vzdelania zákon č. 553/2003 Z. z. a od dĺžky
započítanej praxe

10.5.2019

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis, doklady o
ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

termín nástupu od 1.9.2019, plný
úväzok, základná zložka platu
(brutto): od 759 - 1038,50 € v
závislosti od dosiahnutého vzdelania zákon č. 553/2003 Z. z. a od dĺžky
započítanej praxe

10.5.2019

možný nástup: 15.08.2019

10.5.2019

Základná škola s materskou
školou P. E. Dobšinského

Teplý Vrch 57, 980 23 Teplý Vrch

Základná škola s materskou
školou P. E. Dobšinského

Teplý Vrch 57, 980 23 Teplý Vrch

zstvrch@gmail.com, č. t.: 047/5696115

učiteľ pre nižšie sekundárne
vzdelávanie, aprobácia dejepis,
fyzika, geografia v kombinácii s iným
vyučovacím predmetom

Stredná odborná škola technická

J. Švermu 1, 960 01 Zvolen

045/5459675, e-mail: riaditel@sostzv.sk

kumulovaná pracovná pozícia informátor a upratovačka

Základná škola

Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

sperkova@zsdumbb.sk, 0907859777

16.5.2019

učiteľ pre primárne vzdelávanie

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, motivačný list, prehľad
odbornej praxe

termín nástupu 01.09.2019, žiadosti
doručiť do 30.05.2019, základná
zložka mzdy (brutto) od 736,50 € závisí od zaradenia zamestnanca na
základe dosiahnutého vzdelania a
dĺžky praxe

3.5.2019

žiadosť o prijatie do zamestnania s
telefónnym a e-mailovým
kontaktom, profesijný životopis,
doklad o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, motivačný list, prehľad
odbornej praxe

termín nástupu 01.09.2019, žiadosti
doručiť do 30.05.2019, základná
zložka mzdy (brutto) od 658 € závisí od zaradenia zamestnanca na
základe dosiahnutého vzdelania a
dĺžky praxe

3.5.2019

doklady o vzdelaní, životopis

nástup 3.9.2019

3.5.2019

Základná škola

Ďumbierska 17, 974 11 Banská Bystrica

sperkova@zsdumbb.sk, 0907859777

vychovávateľka ŠKD

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Základná škola

Spojová 14, 974 04 Banská Bystrica

048/4713122

asistent učiteľa

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

žiadosť s priloženými dokladmi je
potrebné doručiť najneskôr do 20.
05. 2019 na adresu školy;
predpokladaný nástup od 01. 07.
2019; PP na celý úväzok na dobu
úplné stredoškolské vzdelanie
určitú, ktorý môže byť zmenený na
ekonomického zamerania, s
trvalý pracovný pomer; očakávame:
minimálnou 5-ročnou praxou
žiadosť do zamestnania, výpis z
pracovné nasadenie, schopnosť
(najlepšie v školstve), ovládanie
registra trestov nie starší ako 3
pracovať v tíme, flexibilitu,
podvojného a rozpočtového
mesiace, štruktúrovaný životopis s
nepedagogický zamestnanec organizačné schopnosti,
účtovníctva, práce v systéme štátnej kontaktnými údajmi, overený doklad
ekonomický zamestnanec
zodpovednosť, ochotu učiť sa,
pokladnice - ŠP (ŠP - možnosť
o požadovanom vzdelaní, čestné
(samostatná odborná práca na úseku
komunikatívnosť, znalosť práce na
zaučenia); znalosť právnych
vyhlásenie o spôsobilosti na právne
rozpočtovania a financovania)
PC, znalosť ekonomických právnych
predpisov v oblasti ekonomiky a
úkony v plnom rozsahu, doklad o
predpisov týkajúcich sa problematiky
financií vo verejnej správe,
zdravotnej spôsobilosti, súhlas so
školstva; v žiadosti prosíme uviesť
bezúhonnosť; spôsobilosť na právne
spracovaním osobných údajov
telefonický kontakt; bližšie
úkony v plnom rozsahu práce
informácie na
ekonóma
www.zsisplc.edupage.org alebo na
uvedených telefónnych číslach;
zaradenie do 5. plat. triedy - od 629,€ do 755,- € v závislosti od
započítaných rokov praxe

Spojená škola internátna

K. Supa 48, 984 03 Lučenec

047/4511855-6, 0911 293 542, zsisplc@pobox.sk

Centrum voľného času DOMINO

Bela IV. 1567/6, 960 01 Zvolen

0908599981, domino@cvczv.edu.sk, bližšie info:
web. stránka CVČ

vychovávateľ v CVČ, odd. športu

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
SŠ, VŠ, zameranie šport

Základná škola

P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka, tel.
+421915830388, mail riaditelka@3zs-zvolen.sk

učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie –
anglický jazyk

Mgr. Iveta Kureková, t. č. 0911902993, email:
skolazavadkanh@stonline.sk

048/4135237, gymnazium.gjgt@gmail.com

Základná škola s materskou
školou

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského

Gymnázium Jozefa Gregora
Tajovského

Základná škola s materskou
školou Andreja Sládkoviča

Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad
Hronom

Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

Pod kostolom 332/25, 976 37 Hrochoť

048/4135237, gymnazium.gjgt@gmail.com

riaditel@zshrochot.sk, 0905 657 040

3.5.2019

vedenie športových krúžkov, od
01.08.2019 na dobu určitú,
flexibilnosť, organizačné schopnosti,
VP a futbal - vítané

3.5.2019

v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ukončené VŠ
vzdelanie príslušného smeru

nástup do zamestnania od
žiadosť o prijatie do zamestnania,
27.08.2019, požadované doklady
štruktúrovaný profesijný životopis,
zasielať na adresu školy v termíne do
kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so
20.05.2019 (obálka označená
spracovaním osobných údajov
„VÝBEROVÉ KONANIE – ANJ“)

3.5.2019

učiteľ pre primárne vzdelávanie

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

žiadosť, profesijný životopis, súhlas nástup: 1.9.2019; pracovný úväzok:
so spracovaním osobných údajov,
100 %; žiadosť o prijatie do
doklady o vzdelaní, výpis z registra
pracovného pomeru spolu s
trestov nie starší ako 3 mesiace,
požadovanými dokladmi doručiť
lekárske potvrdenie o spôsobilosti na emailom alebo písomne na adresu
výkon povolania
školy do 30.06.2019

29.4.2019

učiteľ/ka anglického jazyka v
kombinácii s iným vyučovacím
predmetom

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa príslušného odboru

termín nástupu od 1.9.2019, plný
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
úväzok, základná zložka platu
profesijný štruktúrovaný životopis,
(brutto): od 759 - 1038,50 € v
fotokópia dokladov o vzdelaní, súhlas
závislosti od dosiahnutého vzdelania so spracovaním osobných údajov
zákon č. 553/2003 Z. z. a od dĺžky
poslať na adresu školy do 20.5.2019
započítanej praxe

29.4.2019

učiteľ/ka občianskej náuky v
kombinácii s iným vyučovacím
predmetom

podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa príslušného odboru

termín nástupu od 1.9.2019, plný
úväzok počas zastupovania
žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
materskej a rodičovskej dovolenky,
profesijný štruktúrovaný životopis,
základná zložka platu (brutto): od
fotokópia dokladov o vzdelaní, súhlas
759 -1038,50 € v závislosti od
so spracovaním osobných údajov
dosiahnutého vzdelania - zákon č.
poslať na adresu školy do 20.5.2019
553/2003 Z. z. a od dĺžky
započítanej praxe

29.4.2019

špeciálny pedagóg (50 %-ný úväzok)

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z.

doklad o ukončení vzdelania,
bezúhonnosť, súhlas so spracovaním
osobných údajov

žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru spolu so životopisom a
súhlasom uchádzača na použitie
osobných údajov pre potreby
zamestnávateľa, zápočet rokov,
prefotený a overený doklad o
vzdelaní, výpis z registra trestov,
potvrdenú vstupnú lekársku
prehliadku

spôsobilosť na právne úkony, vek
nad 18 rokov, ovládanie štátneho
jazyka, zdravotná spôsobilosť,
bezúhonnosť, najmenej 5 rokov
pedagogickej alebo odbornej činnosti
v oblasti špeciálno-pedagogického
poradenstva alebo výchovy a
vzdelávania; nástup ihneď; 50 %-ný
úväzok

24.4.2019

