
Názov Adresa Kontakt

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 90

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ                                     

so zameraním na                              

SMART technológie                                          

( programovanie a hardware )

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 91

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ                                     

so zameraním na                                  

odborné elektrotechnické 

predmety 

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

ihneď

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 91

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ                                     

so zameraním na                                  

odborné hardvér, softvér a PC 

siete  

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

ihneď

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 91

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ s aprobáciou                                  

Telesná výchova a 

Matematika  

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 91

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ s aprobáciou                                  

Telesná výchova a Anglický 

jazyk  

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 91

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

učiteľ s aprobáciou                                  

matematika v kombinácii s 

programovaním alebo 

Anglickým jazykom

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 90

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

majster odbornej výchovy     

so zameraním na             

sieťové technológie a sieťovú 

bezpečnosť

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 90

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

majster odbornej výchovy     

so zameraním na 

elektrotechniku a smart 

technológie

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

ihneď

Iné požiad.
Zamestnávateľ Kategória 

zamestnanca

Kvalifikačné 

prepoklady

Zoznam požad. 

dokladov



Stredná odborná škola 

informačných technológií

Tajovského 30, Banská Bystrica, 

975 90

048/4341200, stefan.balogh@sos-

it.sk

majster odbornej výchovy                                     

so zameraním na                                                                           

programovanie

podľa zákona č. 138/2019 

Z.z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

1/2020 Z.z.

písomná žiadosť o prijatie do 

zamestnania, profesijný 

životopis, doklady o 

dosiahnutom vzdelaní, súhlas 

so spracovaním osobných 

údajov

nástup od 1.septembra 2023

                               


