
Výberové konanie - asistent učiteľa 

 Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari 

Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec   

prijme do pracovného pomeru 

asistenta učiteľa  

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú do 30. 5. 2015 - vyučovacia povinnosť 13 hodín 

týždenne, t.j. 59,09 % pracovný úväzok týždeň, 

 Podmienky obsadenia pozície:  
a) spôsobilosť na právne úkony, 

b) vek nad 18 rokov, 

c) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

PZ a OZ, čo znamená: 

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie  

• technického zamerania a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 

• špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom 

centre, ktoré môže uchádzač absolvovať aj počas prijatia do pracovného pomeru. 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, 

učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov, 

• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. 

 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť práce s PC 

 komunikatívnosť 

 znalosti technického kreslenia 

 základné znalosti anglického jazyka slovom a písmom 

 ovládanie štátneho jazyka 

 zdravotná spôsobilosť 

 bezúhonnosť 

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom 

 profesijný životopis 

 doklady o vzdelaní. príp. praxi 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

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



 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 

v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Termín podania žiadosti:  

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 

najneskôr do 26.09 2014 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie –

asistent učiteľa – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: Stredná priemyselná škola stavebná 

Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 

Lučenec alebo osobne na sekretariát školy. 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.9.2014 o 13.30 hod. 

Termín nástupu: 01.10.2014 

Predpokladaná doba pracovného pomeru: do 30.05.2015 

Počet obsadených miest: jedno miesto pedagogického asistenta 

 

Kontakt: 

 tel.: +421 47 43 210 72, +421 47 43 33 200, +421 915 818 562  

 e -mail: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk 

 


