
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ RUŽOMBEROK 

PONÚKA VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE 
 

 

 

Názov pracovnej pozície: ŠKOLSKÝ  PSYCHOLÓG 

Miesto výkonu práce: Sládkovičova ulica 104, 034 01  Ružomberok 

Termín nástupu: 01. 09. 2020 

Rozsah úväzku: 50 % 

Počet študentov školy: 185 
 

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 
 

Znalosť práce s PC: Internet - pokročilý, Word, Excel. 

 

Vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom odbore – podľa  zákona                                                   

 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                           

 zamestnancoch a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu                  

a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, (prílohe č. 10). 

 Dostupné na: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/1/20200115_5225480-2.pdf 

Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania.  

 Profesijný životopis. 

 Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii. 

 Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  pre potreby     

výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene niektorých zákonov. 

Iné požiadavky: Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona 138/2019 Z. z.. 

 Zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.. 

 Ovládanie štátneho jazyka.  

Platové podmienky: Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnan-  

 coch  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 v znení neskorších predpisov v závislosti od dĺžky 

započítanej praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa. 

 praxe a zaradenia do príslušného kariérového stupňa. 
 

Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce profesie            

v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle podmienok projektu sa 

tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky. 
 

Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne.                  

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov, bude zamestnávateľ 

nakladať v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení     

niektorých zákonov. 
 

 

Kontaktné informácie: 

Stredná odborná škola polytechnická 

Sládkovičova ulica 104 

034 01  Ružomberok 

044 / 432 36 37,  

www.sosprk, e-mail: info@sosprk.sk 

 

Kontaktná osoba: 

044 / 432 36 37, Ing. Anna Kyseľová 

e-mail: kyselova@sosprk.sk  
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