
Učiteľ strojárskych predmetov 

Kategória - Učiteľ pre stredné školy – odborné predmety strojárske 

Kvalifikačné predpoklady –  Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, - profesijný štruktúrovaný 
životopis, - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - súhlas so spracovaním osobných 
údajov. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. O 
termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači  informovaní.  Ak uchádzač 
nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.  Žiadosti o 
prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.05.2021. 

Iné požiadavky: Vzdelanie v odbore:  strojárstvo 

Termín nástupu: 01.09.2021  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.  

Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 998,50 € v závislostí od zaradenia do platovej 
triedy a dĺžky započítanej praxe 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. 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  18.06.2021. 

 

Majster odbornej výchovy – strojárstvo 

Kategória – majster odbornej výchovy 

Kvalifikačné predpoklady –  Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu, - profesijný štruktúrovaný 
životopis, - fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - súhlas so spracovaním osobných 
údajov. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť uchádzača. O 
termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači  informovaní.  Ak uchádzač 
nebude vybratý na uvedenú pracovnú pozíciu požadované doklady budú skartované.   

Iné požiadavky: Vzdelanie v odbore:  strojárstvo 

Termín nástupu:  ihneď po dohode  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.  

Základná zložka mzdy (brutto): základná zložka platu od 817,50 € v závislostí od zaradenia do platovej 
triedy a dĺžky započítanej praxe 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.  

 


