
   

Hotelová akadémia 
Čs. brigády 1804 

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

 

 

 

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš 

 

prijme 
 

do zamestnania na voľné pracovné miesto pedagogického asistenta 

s nástupom od 01.04.2020. 
 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a 

odborných zamestnancov 

 

Úplné stredné vzdelanie: 

a) úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti alebo 

b) v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo alebo  

c) úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v MPC 

skončené do 31.08.2010  

alebo VŠ I. stupňa:  

a) učiteľstvo a pedagogické vedy alebo 

b) študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a doplnenie pedagogickej spôsobilosti  

 

Požadované doklady: 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné 

vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 10.03.2020. 

 

 

Kontaktné informácie: 

Hotelová akadémia 

Čs. brigády 1804 

031 01 Liptovský Mikuláš 

044/55 229 72 

www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk 

 

Kontaktná osoba: 

044/55 229 72  L. Dvorožňáková 

e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk 

  

http://www.halm.sk/
mailto:ldvoroznakova@vuczilina.sk


   

Hotelová akadémia 
Čs. brigády 1804 

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01  Liptovský Mikuláš 

 

prijme 

 
 

do zamestnania na pracovné miesto učiteľa ekonomických predmetov a účtovníctva 

na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti  

s nástupom  od 01.03.2020. 
 

Kvalifikačné predpoklady: 

 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a 

odborných zamestnancov 

 

VŠ II stupňa: 

Študijný odbor zameraný na ekonomické predmety a účtovníctvo    

 

Požadované doklady: 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, čestné 

vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť do 19.02.2020. 

 

 

Kontaktné informácie: 

Hotelová akadémia 

Čs. brigády 1804 

031 01 Liptovský Mikuláš 

044/55 229 72 

www.halm.sk, e-mail: halm@halm.sk 

 

Kontaktná osoba: 

044/55 229 72  L. Dvorožňáková 

e-mail: ldvoroznakova@vuczilina.sk 

 

http://www.halm.sk/
mailto:ldvoroznakova@vuczilina.sk

