
 
 

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov. 
 
V zmysle § 11a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
riaditeľ Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, Teplická č. 50, 92101 Piešťany zverejňuje 
informáciu o voľných pracovných miestach. 
 
Názov zamestnávateľa: Základná umelecká škola  
Adresa: Teplická č. 50, 92101 Piešťany 
Kontakt mail: zuspn@stonline.sk 
Telefón: 033/7725131, 0911275722 
 
Voľné pracovné miesta – počet: 1  
Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 
Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ základnej umeleckej školy 
Vyučovací predmet: hra na gitare a komorná hra 
Pracovný pomer: na dobu určitú  (s možnosťou následného predĺženia až na dobu neurčitú) 
Predpokladaný nástup do práce: od 3.9.2018  
 
Kvalifika čné predpoklady:  
Splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek pre príslušný 
druh školy ustanovených vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 
 
Platové podmienky:  
Funkčný plat je stanovený (brutto) na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov vo verejnom záujme podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania              
pre príslušný druh školy v súlade s Nariadením vlády 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní.  
 
Požadované doklady: 
-  žiadosť o prijatie do zamestnania,  
- štruktúrovaný životopis, 
- kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre príslušný druh školy, 
- písomný súhlas na použitie a spracovávanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
( tlačivo je k dispozícii na  http://www.zuspiestany.sk/oznamy/  ) 

 
Ďalšie súvisiace požiadavky a informácie: 
- zodpovedný prístup k práci a spolupráca v kolektíve, bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, 
- pracovný pomer na dobu určitú od 3.9.2018 – čiastočný pracovný úväzok (50%), 
- predpokladaný termín osobného pohovoru bude v období od 20. do 24. 8.2018, 
- akceptované budú žiadosti len so všetkými požadovanými dokladmi doručené na adresu: 

Základná umelecká škola, Teplická č. 50, 92101 Piešťany do 16.8.2018. 
 
V Piešťanoch dňa 16.7.2018              

                                .................................................. 
                                                                                    Kamil Vavrinec DiS. art. v. r. 
                      riaditeľ ZUŠ v Piešťanoch 


