
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 

Ul. M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 
 

 

POVOLANIE PRE UČITEĽA/KU ODBORNÝCH PREDMETOV  
100% úväzok (s perspektívou na dobu neurčitú) od 1. 9. 2022 

(2 voľné miesta) 
Požiadavky na zamestnanca: 

 určené zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch v platnom znení a spĺňať požadovanú kvalifikáciu (v zmysle vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.). 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a minimálne 2 
roky odbornej praxe (doplňujúce pedagogické štúdium výhodou ale nie podmienkou). 

 Vyhradzujeme si právo kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na výkon povolania. 

 

Platové podmienky:  

 v zmysle nariadenia vlády 338/2019 Z.z. a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia 
do kariérneho stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe. 

 

Očakávania od zamestnanca:  

 znalosť práce s PC, samostatnosť, flexibilita, ochota spolupracovať na projektoch školy, 
komunikatívnosť, pozitívny prístup k riešeniu problémov.  

 
Požadované doklady (zvýraznené k žiadosti ostatné až po prijatí):  

 žiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list, 

 profesijný životopis, 

 doklady o vzdelaní, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom – 
kópie nemusia byť neoverené), 

 čestné prehlásenie potvrdzujúce požadovanú odbornú prax s uvedením pracoviska, 

 bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch (čestné prehlásenie), 

 zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a 
odborných zamestnancoch (vyžaduje sa až od prijatých uchádzačov),  

 ovládanie štátneho jazyka ( v prípade uchádzačov s inou ako slovenskou národnosťou), 

 súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

Žiadosť spolu s dokladmi zašlite: osobne, emailom alebo poštou do 30.06.2022  
riaditel@szsdk.sk (uviesť predmet: učiteľ odborných predmetov) 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami a Váš prínos pre našu školu.  


