
Učiteľ strednej školy 

Prehľad ponuky   

      

 

Údaje o zamestnávateľovi 

 

Názov spoločnosti 

  Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce 
 

Právna forma 

Príspevková organizácia 
Sídlo 

Ul. SNP 2 
95330 Zlaté Moravce - Zlaté Moravce 
Slovensko 

IČO 

00159093 
Počet zamestnancov 

80 
Internetová adresa 

www.soszm.sk 
Charakteristika zamestnávateľa 

SOŠ polytechnická - vzdelávanie žiakov v študijných a učebných 
odboroch. 

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2) 

Stredné odborné školstvo 

 

Údaje o pracovnej pozícii 

Názov pracovnej pozície 

Učiteľ strednej školy 
Profesia (SK ISCO-08) 

2320003 - Učiteľ odborných vyučovacích predmetov strednej odbornej 
školy 
2330999 - Učiteľ v strednej škole inde neuvedený 



Pracovná oblasť 

Výchova, vzdelávanie a šport 
Počet voľných miest 

1 
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto 

ihneď 
Náplň práce 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým 
zamestnancom, ktorým je učiteľ strednej odbornej školy so zameraním 
na skupinu odborov 24 strojárstvo a 37 doprava, pošty a 
telekomunikácie. 

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce 

SNP 2,  95330 Zlaté Moravce - Zlaté Moravce 
Slovensko 

 

Pracovné podmienky 

Pracovný a mimopracovný pomer 

Pracovný pomer na neurčitý čas 
Pracovný čas 

07:30 - 14:30 
Zmennosť 

jednozmenná 
Nočná práca 

Nie 
Sezónna práca 

Nie 
Pracovné miesto vhodné pre 

Absolventa 
Zdravotne znevýhodneného 

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom) 

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v 
znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme. 

Druh voľnej pracovnej pozície 

Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme 



 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadovaný stupeň vzdelania 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - učiteľstvo odborných 
predmetov dopravných - 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná 

Áno 
 

Všeobecné spôsobilosti 

tvorivosť (kreativita) 
Osobnostné predpoklady 

komunikatívnosť 

 

Kontaktná osoba 

Kontaktná osoba 

Ing. Marcela Kováčová 
marcela.kovac@gmail.com 
+421918507583 

 


