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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ 

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 
z r i a ď o v a t e ľ  

 

 

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE  

UČITEĽ ODBORNÝCH STAVEBNÝCH  PREDMETOV 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná priemyselná škola stavebná 

     Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 

 

Kategória / podkategória  

pedagogického zamestnanca:         Učiteľ/učiteľ odborných stavebných predmetov  

 

Kvalifikačné predpoklady:           V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o                                                          

              kvalifikačných predpokladoch pedagogických a 

                                                        odborných zamestnancov:  

                                                          ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v  

     študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe v 

     súlade so zákonom 138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ 

     č. 1/2020 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  

     predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

     jednotlivé kategórie pedagogických a odborných  

     zamestnancov so zameraním na stavebníctvo (Stavebná 

     fakulta). 

 

Druh pracovného pomeru:   Pracovný pomer od 01. 09. 2022 na dobu určitú  

     s perspektívou na dobu neurčitú – pracovný  

     úväzok 100%. 

                                                         
Náplň práce:    Výchovno-vzdelávacia činnosť, vyučovanie odborných 

     predmetov – pozemné staviteľstvo, konštrukčné cvičenia, 

     CAD systémy, odborné kreslenie, stavebná fyzika. 

 

Osobnostné predpoklady:  Komunikatívnosť, aktívny prístup k práci, samostatnosť, 

     spoľahlivosť, zodpovednosť, chuť pracovať s mládežou. 

 

Iné požiadavky:   Ovládanie grafických programov AutoCAD, REVIT, 

     ovládanie štátneho jazyka, spôsobilosť na právne úkony 

     v plnom rozsahu, bezúhonnosť odpis z registra trestov – 

     úspešný uchádzač), prax v odbore vítaná. 

                                                         Pozícia je vhodná aj pre absolventa /absolventku VŠ bez  

                                                           predchádzajúcich pracovných skúseností. 
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ 

Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 
z r i a ď o v a t e ľ  

 

Platové podmienky:    Podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

     zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 

     o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od 

     platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.  

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 štruktúrovaný životopis, 

 kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom raste, 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a 

duševná spôsobilosť na výkon pedagogickej 

činnosti), 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 

pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v zmysle nariadenia EP 

a Rada EÚ 2016/679/GDPR. 

 

         

Termín zaslania žiadostí: do 10. júna 2022 e- mailom na adresu jaty@spssza.sk 

  

 

 

 Uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na pracovný pohovor. 

 

 

 

 

 

 
 

Žilina, 25. 04. 2022      Ing. Lukáš Játy, PhD., v. r. 

                riaditeľ školy 
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