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Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Ružová 91/1, 054 01 Levoča, 

 

v súlade s ustanoveniami § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

(v znení č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) 

 

zverejňuje oznam 

o voľnom pracovnom mieste na 100 % úväzok pre kategóriu odborného zamestnanca: 

logopéd. 

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:  

• Kvalifikačné predpoklady – Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 13:  

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore logopédia a liečebná 

pedagogika, v študijnom programe zameranom na logopédiu vrátane kombinácie s ďalším 

študijným odborom;  

- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky.  

Absolvované adaptačné vzdelávanie je výhodou.  

• Zdravotná spôsobilosť - Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje pred vznikom 

pracovnoprávneho vzťahu lekárskym potvrdením, ktoré vydá lekár so špecializáciou v 

špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.  

• Bezúhonnosť - Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov. Odborný 

zamestnanec/uchádzač predloží Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti pre potreby výberového 

konania . Pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu odborný zamestnanec poskytne na účel 

preukázania bezúhonnosti okresnému úradu Prešov údaje potrebné na vyžiadanie odpisu 

registra trestov.  

• Ovládanie štátneho jazyka  

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

• Žiadosť o prijatie do zamestnania – MS Word  

• Profesijný životopis + motivačný list – MS Word  

• Doklady o ukončení požadovaného stupňa vzdelania – scan  

• Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa GDPR  

Požadované doklady uchádzač zašle na e-mail: lescakova.alena@cpppple.sk.  

 

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 25.08.2021.  

Žiadosti po uvedenom termíne nebudú akceptované.  

Po termíne ukončenia prijímania žiadostí uchádzačov o voľné pracovné miesto vyhlasovateľ 

posúdi všetky doručené písomné doklady a vyberie vhodných uchádzačov, ktorým e – mailom 

oznámi termín a miesto osobného pohovoru. Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky na výkon 

pracovnej činnosti, vyhlasovateľ vyrozumie formou e-mailu. V prípade pozvania na osobný 

pohovor prinesie uchádzač originály, alebo notárom osvedčené kópie všetkých požadovaných 

dokladov. 


