
Názov Adresa Kontakt

Základná škola
Sitnianska 32, 974 11 

Banská Bystrica

skola@zssitnianska.sk     

č.tel. 048/4170686, 0915 

498 474

 asistent učiteľa

kvalifikačné 

predpoklady v súlade s 

vyhláškou 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, súhlas so 

spracovaním osobných 

údajov.

termín nástupu 

01.09.2019 

od 612,50 €                                          

závisí od zaradenia 

zamestnanca na základe 

dosiahnutého stupňa 

vzdelania a dĺžky praxe

Základná škola
Sitnianska 32, 974 11 

Banská Bystrica

skola@zssitnianska.sk     

č.tel. 048/4170686, 0915 

498 474

učiteľ pre primárne 

vzdelávanie

kvalifikačné 

predpoklady v súlade s 

vyhláškou 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, súhlas so 

spracovaním osobných 

údajov.

termín nástupu 

01.09.2019 

od 759 €                                          

závisí od zaradenia 

zamestnanca na základe 

dosiahnutého stupňa 

vzdelania a dĺžky praxe

Základná škola
Sitnianska 32, 974 11 

Banská Bystrica

skola@zssitnianska.sk     

č.tel. 048/4170686, 0915 

498 474

vychovávateľka v ŠKD 

kvalifikačné 

predpoklady v súlade s 

vyhláškou 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, súhlas so 

spracovaním osobných 

údajov.

termín nástupu 

01.09.2019 

od 612,50 €                                          

závisí od zaradenia 

zamestnanca na základe 

dosiahnutého stupňa 

vzdelania a dĺžky praxe

Základná škola
Sitnianska 32, 974 11 

Banská Bystrica

skola@zssitnianska.sk, 

č.tel. 048/4170686, 0915 

498474

pomocná sila v ŠJ

Výučný list poprípade 

osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti, zdravotný 

preukaz

žiadosť o prijatie do 

zamestnania s telefónnym a 

e-mailovým kontaktom, 

profesijný životopis, 

doklady o vzdelaní, 

motivačný list, prehľad 

odbornej praxe.

termín nástupu od 

01.09.2019

od 520 € závisí od zaradenia 

zamestnanca na základe 

dosiahnutého stupňa 

vzdelania a dĺžky praxe

Základná škola
Sitnianska 32, 974 11 

Banská Bystrica

skola@zssitnianska.sk     

č.tel. 048/4170686, 0915 

498 474

kuchárka v ŠJ 
Výučný list v odbore 

kuchár, zdravotný 

preukaz

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 

od 520 € závisí od zaradenia 

zamestnanca na základe 

dosiahnutého stupňa 

vzdelania a dĺžky praxe

Iné požiadavky
Zamestnávateľ Kategória 

zamestnanca

Kvalifikačné 

prepoklady

Zoznam 

požadovaných 

dokladov

Základná zložka 

mzdy (brutto)
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