
Oznámenie voľného pracovného miesta 

 

Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach zverejňuje nasledovnú 

informáciu o voľnom pracovnom mieste. 

Škola: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice 

Sídlo: SNP 509/116, 039 01  Turčianske Teplice 

Pracovná pozícia  Školník, kurič 

Druh pracovného 

pomeru 
pracovný pomer na dobu neurčitú 

Doba trvania 

pracovného pomeru 
od 01.08.2019  

Pracovný úväzok  37,5 hodiny týždenne  

Kvalifikačné 

predpoklady 
Stredné vzdelanie 

Stručný popis činnosti 02.01 Školnícka práca vrátane jednoduchej remeselnej údržby objektov 

(napr. oprava zámkov, rôznych uzáverov), bežná oprava a údržba 

elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a klimatizačných 

inštalácií a armatúr, stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná 

stolárska a murárska práca a ďalšie práce remeselného charakteru. 

02.04 Zabezpečovanie prevádzky kotolne na tekuté palivo alebo plynné 

palivo s poloautomatizovaným, s automatizovaným meraním alebo s 

reguláciou vrátane údržby a odstraňovania drobných porúch. 

Platové ohodnotenie Zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce 

vo verejnom záujme...základná stupnica platových taríf trieda  2 v rozsahu 

530,50 – 637,00 € v závislosti od započítateľnej praxe odpracovaných 

rokov. 

Požadované doklady Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a mailovým kontaktom 

Profesijný životopis 

Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

Doklady o vzdelaní (overené kópie) 

Osvedčenie pre činnosť – obsluha vyhradených technických zariadení 

tlakových – spôsobilosť kuriča na samostatnú obsluhu kvapalných kotlov 

na plynné palivo, skupiny „B-a“ V. trieda.  

V prípade uzavretia pracovného pomeru: výpis z registra trestov nie starší 

ako 3 mesiace, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná 

spôsobilosť na výkon činnosti). 

Iné súvisiace 

požiadavky 
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vodičský preukaz B 

Termín podania 

žiadosti 
Do 21.06.2019 osobne alebo na adresu školy. 

Kontakt Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy 

Telefonický kontakt 0905 668 904, 0905 668 917 

Email riaditel.sosptr@vuczilina.sk, sekretariat.sosptr@vuczilina.sk 

 

V Turčianskych Tepliciach, dňa 14.05.2019 

        Ing. Katarína Hanková, v. r.  

                riaditeľka školy 

mailto:riaditel.sosptr@vuczilina.sk

