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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ strednej školy aprobácia slovenský 

jazyk a literatúra – telesná a športová výchova 
 

 

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 

Sídlo: Nová 5245/9, 92101 Piešťany 

 

Pracovná pozícia : Učiteľ strednej školy aprobácia slovenský jazyk – telesná výchova 

Predpokladaný termín prijatia: 1.9.2022      

Požadované  predpoklady:  

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade s vyhláškou č. 1/2020 o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  

- Bezúhonnosť 

- Zdravotná spôsobilosť 

- Ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požadované schopnosti:  
- Znalosť práce s PC 

Požadované doklady: 

- Žiadosť o prijatie do zamestnania 

- Profesijný životopis 

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní 

- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania 

 

Platové podmienky: Funkčný plat je stanovený podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Kontakty: e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

                 Tel.: 033/7965100, 033/7965126 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne alebo elektronicky 
na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.         
 

 

  

                                                                                                     Ing. Jozef Porubčan  

 riaditeľ  
 

 

 

 
 

                                                                          

http://www.soueaspn.sk/
mailto:soueaspn@zupa-tt.sk
mailto:sekretariat@sostpn.sk


 

 www.soueaspn.sk tel.:+421/337965111 IČO:891568 číslo účtu: 
 email: soueaspn@zupa-tt.sk fax:+421 33 7965109 IČDPH: 2020538113 1123044200/5600 
 
 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Učiteľ odb. predmetov elektrotechnika 
 

 

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 

Sídlo: Nová 5245/9, 92101 Piešťany 

 

Pracovná pozícia : Učiteľ odb. predmetov elektrotechnika 

Pracovný úväzok : čiastočný 

Predpokladaný termín prijatia: 1.9.2022      

Požadované  predpoklady:  

- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore elektrotechnika 

- DPŠ vítaná 

- Odborná spôsobilosť v elektrotechnike vítaná 

- Bezúhonnosť 

- Zdravotná spôsobilosť 

- Ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požadované schopnosti:  
- Znalosť práce s PC 

Požadované doklady: 

- Žiadosť o prijatie do zamestnania 

- Profesijný životopis 

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní 

- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania 

 

Platové podmienky: Funkčný plat je stanovený podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Kontakty: e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

                 Tel.: 033/7965100, 033/7965126 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne alebo elektronicky 
na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.         
 

 

  

                                                                                                     Ing. Jozef Porubčan  

 riaditeľ  
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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – MOV autoopravár - elektrikár 
 

 

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 

Sídlo: Nová 5245/9, 92101 Piešťany 

 

Pracovná pozícia : Majster odbornej výchovy autoopravár - elektrikár 

Predpokladaný termín prijatia: 1.9.2022      

Požadované  predpoklady:  

- Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 

- Výučný list v odbore autoopravár - elektrikár alebo elektromechanik - slaboprúd  

- Odborná spôsobilosť v elektrotechnike vítaná 

- DPŠ vítaná 

- Bezúhonnosť 

- Zdravotná spôsobilosť 

- Ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požadované schopnosti:  
- Znalosť práce s PC 

Požadované doklady: 

- Žiadosť o prijatie do zamestnania 

- Profesijný životopis 

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní 

- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania 

 

Platové podmienky: Funkčný plat je stanovený podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Kontakty: e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

                 Tel.: 033/7965100, 033/7965126 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne alebo elektronicky 
na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.         

 

 

  

                                                                                                     Ing. Jozef Porubčan  

 riaditeľ  
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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – MOV elektro 
 

 

Názov školy: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 

Sídlo: Nová 5245/9, 92101 Piešťany 

 

Pracovná pozícia : Majster odbornej výchovy elektro 

Predpokladaný termín prijatia: 1.9.2022      

Požadované  predpoklady:  

- Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 

- Výučný list v odbore elektrotechnika slaboprúd  

- Odborná spôsobilosť v elektrotechnike vítaná 

- DPŠ vítaná 

- Bezúhonnosť 

- Zdravotná spôsobilosť 

- Ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požadované schopnosti:  

- Znalosť práce s PC 

Požadované doklady: 

- Žiadosť o prijatie do zamestnania 

- Profesijný životopis 

- Doklady o dosiahnutom vzdelaní 

- Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania 

 

Platové podmienky: Funkčný plat je stanovený podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce  vo verejnom záujme a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení.  

 

Kontakty: e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

                 Tel.: 033/7965100, 033/7965126 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady doručte písomne alebo elektronicky 
na adresu školy. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.         
 

 

  

                                                                                                     Ing. Jozef Porubčan  

 riaditeľ  
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