
Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Keţmarok 

prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú ihneď, res. od 1. 9. 2020   

 základná zloţka mzdy  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. Hrubá mzda od 671 €. 

 Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): vyučený v odbore  

mechanik stavebnoinštalačných zariadení, alebo v príbuznom odbore  ( stredoškolské 

vzdelanie maturita,  výučný list v odbore inštalatér ) 

Požadované doklady: 

 ţiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, 

 profesijný ţivotopis, 

 doklady o vzdelaní, príp. praxi, 

 spôsobilosť pouţívať slovenský jazyk v úradnom styku, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ( úspešní uchádzači majú povinnosť poskytnúť 

osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti prostredníctvom www.crinfo.iedu.sk )  

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu                           

činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov, 

 súhlas uchádzača na pouţitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 

v zmysle zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

Termín podania žiadosti: 

Ţiadosť s potrebnými dokladmi  doručte na adresu školy . Uchádzačov budeme telefonicky 

kontaktovať. 

Adresa školy: Stredná odborná škola  

                       Garbiarska 1 

                       060 01 Kežmarok 

Kontakt: tel.: +421 52 452 33 53,  e-mail: souskk@isternet.sk  
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Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Keţmarok 

prijme do pracovného pomeru 

majstra odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú od 1.9. 2019   

 základná zloţka mzdy ( v hrubom od 612,50€ ) 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): vyučený v odbore  

mechanik stavebnoinštalačných zariadení, alebo v príbuznom odbore  – ÚSO + 

       1.  DPŠ, alebo  

       2.  VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej                                   

prípravy a vyučenie    v príslušnom, alebo v príbuznom odbore, alebo  

       3. VŠ v študijnom odbore bakalár  štúdium pre MOV a vyučenie v príslušnom, alebo 

príbuznom odbore 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť práce s PC, 

 komunikatívnosť. 

Požadované doklady: 

 ţiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, 

 profesijný ţivotopis, 

 doklady o vzdelaní, príp. praxi, 

 spôsobilosť pouţívať slovenský jazyk v úradnom styku, 

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu                           

činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov, 

 súhlas uchádzača na pouţitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 

v zmysle zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

Termín podania žiadosti: 

Ţiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MOV" posielajte  alebo 

osobne doručte na adresu školy v termíne do 31. 07. 2019. Výberové konanie sa uskutoční   

na základe telefonického dohovoru. 

Adresa školy: Stredná odborná škola  

                       Garbiarska 1 

                       060 01 Kežmarok 



Kontakt: tel.: +421 52 452 33 53,  e-mail: souskk@isternet.sk  
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