
  Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra 
                       telefón: 037/7930001   e-mail: regina.sladeckova@szsnitra.sk 
 

 

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Nitre PhDr. Regina Sládečková, PhD. Vám v zmysle § 84 

bodu c) zákona č. 138/2019 Z.z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem voľné pracovné 

miesta pre pedagogických zamestnancov - učiteľ/ka ošetrovateľských predmetov a učiteľ/ka 

farmaceutických predmetov. 

 

Zamestnávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra  

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka odborných ošetrovateľských predmetov 

Termín nástupu: dohodou 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa 

Odbor: ošetrovateľstvo 

Odborná prax: min. 2 roky na pozícii zdravotná sestra 

Ďalšie požiadavky: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 

Zoznam dokladov:  

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

- životopis 

- priebeh zamestnaní s popisom vykonávanej činnosti predchádzajúcich zamestnávateľov 

- súhlas so spracovaním osobných údajov  

- doklady preukazujúce vzdelanie  

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Slovenský jazyk – pokročilý, Microsoft Office 365 – základy, 

komunikatívny, tvorivý so vzťahom k práci s mladými ľuďmi. 

Bližšie informácie na tel. čísle 037/7930001 poskytne PhDr. Regina Sládečková, PhD., riaditeľka školy 

Záujemcovia môžu posielať žiadosti + životopis mailom: regina.sladeckova@szsnitra.sk 

 

a 

 

Zamestnávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra  

Voľné pracovné miesto: učiteľ/ka odborných farmaceutických predmetov 

Termín nástupu: dohodou 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa, alebo III. stupňa 

Odbor: farmácia 

Odborná prax: min. 2 roky na pozícii farmaceut 

Ďalšie požiadavky: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 

Zoznam dokladov:  

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.  

- životopis,  

- priebeh zamestnaní s popisom vykonávanej činnosti predchádzajúcich zamestnávateľov,  

- súhlas so spracovaním osobných údajov,  

- doklady preukazujúce vzdelanie,  

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Slovenský jazyk – pokročilý, Microsoft Office 365 – základy, 

komunikatívny, tvorivý so vzťahom k práci s mladými ľuďmi 

Bližšie informácie na tel. čísle 037/7930001 poskytne PhDr. Regina Sládečková, PhD., riaditeľka školy  

Záujemcovia môžu posielať žiadosť + životopis mailom: regina.sladeckova@szsnitra.sk 

               S pozdravom 

           

                                                                    PhDr. Regina Sládečková, PhD. 

                                                                               riaditeľka školy   

mailto:szsnitra@mail.t-com.sk

