
Názov Adresa Kontakt

Základná škola          

Moskovská 2                 

Banská Bystrica

Moskovská 2          

Banská Bystrica           

974 04

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 

26.08.2019, 

doklady 

doručiť e-

mailom 

najneskôr do 

14.06.2019

od 759,00 €, závisí 

od stupňa 

vzdelania, dĺžky 

praxe a získaných 

kreditov

Základná škola          

Moskovská 2                 

Banská Bystrica

Moskovská 2          

Banská Bystrica           

974 04

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 

26.08.2019, 

doklady 

doručiť e-

mailom 

najneskôr do 

14.06.2019

od 759,00 €, závisí 

od stupňa 

vzdelania, dĺžky 

praxe a získaných 

kreditov

ZŠ Moskovská 2

Moskovská 2          

Banská Bystrica         

974 04

048/423 18 34             

0903 657 550   

riaditel@zsmosbb.eu 

asistent učiteľa

kvalifikačné 

predpoklady v 

súlade s vyhláškou 

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

od 612,50 €,      

závisí od stupňa 

vzdelania,          

dĺžky praxe 

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 

26.08.2019, 

doklady 

doručiť e-

mailom 

najneskôr do 

14.06.2019

od 759,00 €, závisí 

od stupňa 

vzdelania, dĺžky 

praxe a získaných 

kreditov

Základná škola          

Moskovská 2                 

Banská Bystrica

Moskovská 2          

Banská Bystrica           

974 04

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

od 810,00 €, závisí 

od stupňa 

vzdelania, dĺžky 

praxe a získaných 

kreditov

Základná škola          

Moskovská 2                 

Banská Bystrica

Moskovská 2          

Banská Bystrica           

974 04

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

od 624,00 €,      

závisí od dĺžky 

praxe 

Základná škola          

Moskovská 2                 

Banská Bystrica

Moskovská 2          

Banská Bystrica           

974 04

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

od 624,00 €,      

závisí od dĺžky 

praxe 

Základná 

zložka mzdy 

(brutto)

Zamestnávateľ Kategória 

zamestnanca

Kvalifikačné 

prepoklady

Zoznam 

požad. 

dokladov

Iné 

požiadavky


