
  

Stredná odborná škola 

S T A V E B N Á 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja 

Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš 

 

z r i a ď o v a t e ľ  

Učiteľ matematiky alebo v kombinácii s fyzikou 
 

Miesto výkonu práce:  SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš 

Pracovný pomer:          na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023 s možnosťou  

predĺženia zmluvy 

Rozsah úväzku:            100 %-ný 

Platové podmienky:    tarifný plat podľa aktuálneho NV č. 338/2019 Z.z. príloha č. 4   

od 915 € + príplatky 

Požadované vzdelanie: 

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v danom študijnom odbore. 

Náplň (druh) práce:   

— výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom – učiteľ  

všeobecnovzdelávacích predmetov 

— zodpovednosť za kvalitný priebeh a výsledky vyučovacieho procesu 

Požiadavky na uchádzača: 

— žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením kontaktu 

— profesijný, štruktúrovaný životopis - doklady o vzdelaní (overiť stačí až po prijatí) 

— súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 

— preukázanie bezúhonnosti odpisom z registra trestov 

— ovládanie štátneho jazyka 

— zdravotná spôsobilosť 

— splnenie vyššie uvedených požiadaviek uchádzača na vzdelanie 

Ponúkané výhody:  

37,50 hod. pracovný týždeň, práca od 7:00 do 15:00  -  jednozmenný pracovný režim, 

45 dní dovolenky 

Ďalšie požiadavky:  

Komunikačné schopnosti, manuálna zručnosť, samostatnosť v práci, zodpovednosť 

a spoľahlivosť, ochota učiť sa, cieľavedomosť, flexibilita, počítačové zručnosti 

Termín podania žiadosti: 

 v termíne do 30. júna 2022 s označením „výberové konanie“, 

 uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie. 

Kontaktné informácie: 

SOŠ stavebná, Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš 

e-mail: sosslm@sosslm,  

kontaktná osoba: Ing. Jana Ursínyová, +421 905 632 867 

Hľadáme učiteľa, ktorý je otvorený novým prístupom k výchove, vzdelávaniu a 

má pozitívny vzťah k žiakom. 
 

Ing. Jana Ursínyová, riaditeľka školy 


