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Výberové konanie 

 
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, 031 01 
Liptovský Mikuláš, prijme do trvalého pracovného pomeru : 
 

Učiteľ  všeobecnovzdelávacích predmetov, 

aprobácia matematika, informatika 
 

 

Požadovaná kvalifikácia: 
- vysokoškolské vzdelanie druhého  stupňa v študijnom odbore a v príslušnom 

študijnom programe  
- samostatný pedagogický zamestnanec 

 

 

Základná zložka mzdy: 
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov , 
v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
 
 
Druh pracovného pomeru: pracovný úväzok 100% 
 

Termín nástupu: 10. 01. 2022 
 

 

Náplň práce:  
 výučba aprobačných predmetoch, 

 práca v predmetoch určených v úväzku aj mimo svojich aprobačných predmetov, ak to 

vyžadujú potreby školy, 

 organizovanie mimoškolských aktivít a iných foriem výchovno-vzdelávacej práce podľa 

plánu práce školy, 

 celoživotné vzdelávanie a sledovanie moderných trendov v oblasti pedagogiky, 

psychológie, vedeckých poznatkov i metodiky a ich aplikácia, 

 plnenie všetkých úloh pridelených riadiacimi zamestnancami pokiaľ toto nie je v rozpore 

so všeobecnými právnymi normami,  

 spolupráca so špeciálnym pedagógom, upozornenie na výchovné problémy 

a rešpektovanie riešenia tých problémov podľa odporúčaní. 

 
Ďalšie požiadavky: 

- samostatnosť pri práci,  

- zodpovednosť, 

- zdravotná spôsobilosť, 

- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. 
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Požadované doklady: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, 
- profesijný životopis, 
- kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii, 
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti pedagogického zamestnanca, 
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do 

zamestnania v zmysle § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

Informácie pre uchádzača 
Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. 
 

Termín podania žiadosti 
Žiadosť s označením ,, výberové konanie „ posielajte, alebo osobne doručte na 
adresu školy v termíne od 25. 11. 2021 - do 07. 12. 2021. Uchádzači, ktorí splnia 
podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať  
dňa 10. 12. 2021 o podľa harmonogramu. 
 

 

 

Adresa školy :  
SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš    
 
Kontakt : tel. č. 044/552 18 49, e-mail : sekretariat@polytechnika.sk 


