
Voľné pracovné miesta: 5 pozícií 

 

 

Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, 

Zvolenská cesta 18,  975 32  Banská Bystrica 

 
 

 

Spojená škola – SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica prijme 

pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

 

 

učiteľ anglického jazyka  

s termínom nástupu od 1. septembra 2018. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo anglického 

jazyka 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky : 

 spoľahlivosť 

 komunikatívnosť 

 záujem odborne sa rozvíjať 

 

Požadované doklady: 

 na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný 

životopis 

 

Kontakt: 

SŠ-SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18,  975 32 Banská Bystrica 

Mgr.František Elias,  zástupca  riaditeľa  školy 

tel.č. 0911 551 277 

e-mail: saileref@gmail.com  



Spojená škola 

Školská 7,  975 90  Banská Bystrica 

 
 

 

Spojená škola - SOŠ automobilová a SOŠ podnikania, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

prijme pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

 

 

učiteľ anglického jazyka  

s termínom nástupu od 1. septembra 2018. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo anglického 

jazyka 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky : 

 spoľahlivosť 

 komunikatívnosť 

 záujem odborne sa rozvíjať 

 

Požadované doklady: 

 na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný 

životopis 

 

Kontakt: 

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

Ing. Ján Žuffa,  riaditeľ  školy 

tel.č. 048/4133113 

e-mail: soustroj@stonline.sk  



Spojená škola 

Školská 7,  975 90  Banská Bystrica 

 
 

 

Spojená škola - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská 18, 975 32 Banská Bystrica prijme majstra 

odborného výcviku na pracovnú pozíciu: 

 

 

majster odborného výcviku 

so zameraním na elektroniku  

s termínom nástupu od 1. septembra 2018. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vzdelanie v odbore so zameraním na elektroniku 

 výučný list alebo maturitné vysvedčenie 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky : 

 spoľahlivosť 

 komunikatívnosť 

 záujem odborne sa rozvíjať 

 

Požadované doklady: 

 na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný 

životopis 

 

Kontakt: 

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

Bc. Marián Kunštár,  hlavný majster odborného výcviku 

tel.č. 0911 579 651 

e-mail: marian.kunstar@gmail.com  

 



Spojená škola 

Školská 7,  975 90  Banská Bystrica 

 
 

 

Spojená škola - SOŠ elektrotechnická, Zvolenská 18, 975 32 Banská Bystrica prijme majstra 

odborného výcviku na pracovnú pozíciu: 

 

 

majster odborného výcviku 

so zameraním na elektroniku a autoelektroniku  

s termínom nástupu od 1. septembra 2018. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vzdelanie v odbore so zameraním na elektroniku 

 výučný list alebo maturitné vysvedčenie 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky : 

 spoľahlivosť 

 komunikatívnosť 

 záujem odborne sa rozvíjať 

 

Požadované doklady: 

 na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný 

životopis 

 

Kontakt: 

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

Marián Kunštár,  hlavný majster odborného výcviku 

tel.č. 0911 579 651 

e-mail: marian.kunstar@gmail.com  

 



Spojená škola 

Školská 7,  975 90  Banská Bystrica 

 
 

 

Spojená škola - SOŠ automobilová, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica prijme pedagogického 

zamestnanca na pracovnú pozíciu: 

 

 

lakovník v školskom autoservise  

s termínom nástupu od 1. septembra 2018. 
 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

 ukončené vzdelanie v odbore so zameraním na lakovníka, napr.: autoopravár lakovník 

 výučný list 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Iné požiadavky : 

 spoľahlivosť 

 komunikatívnosť 

 záujem odborne sa rozvíjať 

 

Požadované doklady: 

 na uvedenú emailovú adresu zaslať elektronicky žiadosť o zamestnanie a profesijný 

životopis 

 

Miesto výkonu práce: 

 Školský autoservis, Továrenská 29, Vlkanová  

 

Kontakt: 

Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica 

Ing. Ján Žuffa,  riaditeľ  školy 

tel.č. 048/4133113 

e-mail: soustroj@stonline.sk  

 

 


