
 

    Základná umelecká škola M. Moyzesa 

            Baštová 23, 080 01  Prešov 
    e-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk, tel. 051/7733961 

 
 

 

Voľné pracovné miesto 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickým a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca: 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 

          Baštová 23, 080 01  Prešov 

 

Kontakt:    Jozef Kakaščík, DiS. art, riaditeľ  

                 mobil: 0905 664 034 

                  zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 

 

Kategória :   učiteľ/ka  

 

Podkategória:   učiteľ/ka ZUŠ – hra na gitare 

 

Pracovný úväzok:   min. 15 vyuč. hodín týždenne  

 

Kvalifikačné predpoklady:    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy 

podľa zákona č. 138/2019 o pedagogický a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky:   -  ovládanie štátneho jazyka 

 -  bezúhonnosť 

 -  zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady:  -  žiadosť o prijatie do zamestnania 

                                      -  profesijný životopis 

                                      -  súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov 

 -  kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Termín nástupu:  od 01.09.2020 

 

Informácia o plate:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

 niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom   

 záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe  

 od 553 € za mesiac. 

 

Ďalšie informácie:  -  požadované dokumenty doručiť do 30.06.2020 na email:   

                                                         zusmmoyzesa@mail.t-com.sk    

- vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor  
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    Základná umelecká škola M. Moyzesa 

            Baštová 23, 080 01  Prešov 
    e-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk, tel. 051/7733961 

 
 

 

Voľné pracovné miesto 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickým a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca: 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 

          Baštová 23, 080 01  Prešov 

 

Kontakt:    Jozef Kakaščík, DiS. art, riaditeľ  

                 mobil: 0905 664 034 

                  zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 

 

Kategória :   učiteľ/ka  

 

Podkategória:   učiteľ/ka ZUŠ – bicie nástroje 

 

Pracovné podmienky:   - cca 3,5 vyuč. hodín týždenne  

- pracovný pomer možný na základe pracovnej zmluvy 

alebo dohody o pracovnej činnosti 

 

Kvalifikačné predpoklady:    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy 

podľa zákona č. 138/2019 o pedagogický a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky:   -  ovládanie štátneho jazyka 

 -  bezúhonnosť 

 -  zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady:  -  žiadosť o prijatie do zamestnania 

                                      -  profesijný životopis 

                                      -  súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov 

 -  kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Termín nástupu:  od 01.09.2020 

 

Informácia o plate:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní   

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe    

od 161,68 € za mesiac alebo pri dohode o pracovnej 

činnosti 7 € za 1 vyuč. hodinu. 

 

Ďalšie informácie:  -  požadované dokumenty doručiť do 30.06.2020 na email:   

                                                         zusmmoyzesa@mail.t-com.sk    

- vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor 
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                 Základná umelecká škola M. Moyzesa 

            Baštová 23, 080 01  Prešov 
    e-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk, tel. 051/7733961 

 
 

 

Voľné pracovné miesto 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickým a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca: 
 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 

          Baštová 23, 080 01  Prešov 

 

Kontakt:    Jozef Kakaščík, DiS. art,  riaditeľ  

                 mobil: 0905 664 034 

                  zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 

 

Kategória :   učiteľ/ka  

 

Podkategória:   učiteľ/ka ZUŠ – hra na keyboard, klavír  

 

Pracovné podmienky:   cca 16,5 vyuč. hodín týždenne 

     

Kvalifikačné predpoklady:    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy 

podľa zákona č. 138/2019 o pedagogický a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky:   -  ovládanie štátneho jazyka 

 -  bezúhonnosť 

 -  zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady:  -  žiadosť o prijatie do zamestnania 

                                      -  profesijný životopis 

                                      -  súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov 

 -  kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Termín nástupu:  od 01.09.2020 

 

Informácia o plate:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

 niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom   

 záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe  

 od 604,23 € za mesiac. 

 

Ďalšie informácie:  -  požadované dokumenty doručiť do 30.06.2020 na email:   

                                                         zusmmoyzesa@mail.t-com.sk    

- vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor           
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    Základná umelecká škola M. Moyzesa 

            Baštová 23, 080 01  Prešov 
    e-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk, tel. 051/7733961 

 
 

 

Voľné pracovné miesto 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickým a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca: 

 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 

          Baštová 23, 080 01  Prešov 

 

Kontakt:    Jozef Kakaščík, DiS. art, riaditeľ  

                 mobil: 0905 664 034 

                  zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 

 

Kategória :   učiteľ/ka  

 

Podkategória:   učiteľ/ka ZUŠ – hra na husle 

 

Pracovný úväzok:   cca 16,5 vyuč. hodín týždenne  

 

Kvalifikačné predpoklady:    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy 

podľa zákona č. 138/2019 o pedagogický a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky:   -  ovládanie štátneho jazyka 

 -  bezúhonnosť 

 -  zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady:  -  žiadosť o prijatie do zamestnania 

                                      -  profesijný životopis 

                                      -  súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov 

 -  kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Termín nástupu:  od 01.09.2020 

 

Informácia o plate:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

 niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom   

 záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe  

 od 604,23 € za mesiac. 

 

Ďalšie informácie:  -  požadované dokumenty doručiť do 30.06.2020 na email:   

                                                         zusmmoyzesa@mail.t-com.sk    

- vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor  
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    Základná umelecká škola M. Moyzesa 

            Baštová 23, 080 01  Prešov 
    e-mail: zusmmoyzesa@mail.t-com.sk, tel. 051/7733961 

 
 

 

Voľné pracovné miesto 
 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickým a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom 

mieste pedagogického zamestnanca: 
 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa 

          Baštová 23, 080 01  Prešov 

 

Kontakt:    Jozef Kakaščík, DiS. art,  riaditeľ  

                 mobil: 0905 664 034 

                  zusmmoyzesa@mail.t-com.sk 

 

Kategória :   učiteľ/ka  

 

Podkategória:   učiteľ/ka ZUŠ – tanečný odbor  

 

Pracovné podmienky:   -   cca 3 vyuč. hodín týždenne 

-   pracovný pomer možný na základe pracovnej zmluvy    

  alebo dohody o pracovnej činnosti 

     

Kvalifikačné predpoklady:    Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy 

podľa zákona č. 138/2019 o pedagogický a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky:   -  ovládanie štátneho jazyka 

 -  bezúhonnosť 

 -  zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady:  -  žiadosť o prijatie do zamestnania 

                                      -  profesijný životopis 

                                      -  súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov 

 -  kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Termín nástupu:  od 01.09.2020 

 

Informácia o plate:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní

 niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom   

 záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe  

 od 144,62 € za mesiac alebo pri dohode o pracovnej 

činnosti 7 € za 1 vyuč. hodinu. 

 

Ďalšie informácie:  -  požadované dokumenty doručiť do 30.06.2020 na email:   

                                                         zusmmoyzesa@mail.t-com.sk    

- vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor           
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