
Pracovná pozícia: učiteľ odborných predmetov pre odbor zdravotnícky laborant 

 

V zmysle pokynu č. 12  Predsedu KSK, Námestie Maratónu mieru č.1, Košice Vás žiadame o vypísanie 
výberového  konania na učiteľa odborných predmetov v študijnom odbore zdravotnícky laborant (ZL) Strednej 
zdravotníckej školy, Moyzesova 17, Košice. 

 

Kvalifikačné požiadavky: 

 II. stupeň vysokej školy v príslušnom študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve   
 doplňujúce pedagogické štúdium 
 minimálne 2 roky praxe 

Iné kritériá a požiadavky: 

 bezúhonnosť, 
 zdravotná spôsobilosť, 
 ovládanie štátneho jazyka, 
 samostatnosť,   
 flexibilita, 
 komunikatívnosť . 

Odmeňovanie: 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915,00 € v závislosti od platovej triedy 
a odpracovaných rokov). 

Pracovný čas: podľa rozvrhu 

Termín nástupu: 1.9.2022 

Úväzok: 100% 

Pracovný pomer: na dobu určitú 

Pracovná náplň:  

 vykonávanie laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód, 
 prijímanie a preberanie vzoriek biologického materiálu, 
 obsluhovanie diagnostických prístrojov laboratórneho pracoviska, 
 vyhodnocovanie výsledkov, zisťovanie zmien za fyziologických a patologických podmienok, 
 pripravovanie zdravotnej dokumentácie k výsledkom vyšetrení, 
 vysvetľovanie nového učiva žiakom, diktovanie poznámok a zadávanie domácich úloh, 
 evidovanie dochádzky v triednej knihe, 
 zabezpečovanie rozvíjanie vedomostí, zručností a postojov žiakov, 
 udržovanie pozornosti a motivovanie žiakov, 
 preverovanie vedomostí žiakov (ústne skúšanie, písomné skúšky), 
 hodnotenie žiakov známkami i slovne, 
 pripravovanie školských pracovných pomôcok. 



Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami: 

 profesijný životopis 
 overené kópie dokladov  o vzdelaní 
 potvrdenie o pedagogickej činnosti 
 lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. 

v úplnom znení) 
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať alebo osobne odovzdať svoju žiadosť spolu 
s požadovanými dokladmi na adresu: SZŠ Moyzesova 17, 040 01  Košice, alebo na mailovú adresu 
skola@szske.sk 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné 
kritéria súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky. 

 


