
Základná umelecká škola Michalovce, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce 

 

Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste 

 

V zmysle § 84 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických  

zamestnancov: 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Michalovce, Štefánikova 20, 

071 01 Michalovce, elokované pracovisko ZŠ s MŠ F. J. Fugu  Vinné, 

Počet voľných pracovných miest: 1  

Druh pracovného pomeru: plný  úväzok 

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ  

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ hudobného odboru  na Základnej 

umeleckej škole, hra na klavíri, keyboarde, korepetície speváckeho zboru 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného 

odboru podľa  § 11, ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020  Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov.  

Požadované doklady: 

- žiadosť 

- životopis  

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 - motivačný list 

 - kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 - ovládanie štátneho jazyka  

- odpis z registra trestov. 

Ponúkame: 

nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške v 

závislosti od platovej triedy, odpracovaných rokov a úväzku. 

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, emailom alebo prineste osobne  do 13. 8. 2021 na 

riaditeľstvo školy.  

 

 Nástup do zamestnania: 2. 9. 2021  

 

Kontakt: Žiadosti zasielajte poštou na adresu zamestnávateľa: Základná umelecká škola 

Michalovce, Štefánikova 20, 071 01 Michalovce,   email: skola@talentovanedeti.sk  

 tel: 056/64 234 86, 0904 580 305 

 

V Michalovciach 14. 7. 2021                        PaedDr. Alena Hersteková, riad. ZUŠ 

 

mailto:skola@talentovanedeti.sk

