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Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 
  V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných 
pracovných miestach: 
 
a) Názov a adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, Mierová 4, 066 01 Humenné   
b) Kontakt na zodpovednú osobu: 057 775 06 21, 0911 335 237 
c) Kategórie voľných pracovných miest: pedagogický asistent – 8 pracovných miest – 

rozsah úväzku: 100%  
d) Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 
1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov.  

e) Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

f) Zoznam požadovaných dokladov:   
- žiadosť o prijatie do zamestnania, 
- životopis,   
- kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.. 

g) Iné súvisiace požiadavky:  
- zdravotná spôsobilosť, 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
- ovládanie štátneho jazyka, 
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods.1 vyhlášky č. 1/2020 

Z.z na základe dokladov:  
- doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná 

činnosť zamestnanca (napr. kópia zmluvy), 
- pracovný posudok vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u 

ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca, alebo  
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým 

predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná 
činnosť pedagogického zamestnanca .  

h) Termín nástupu: 1.október 2022  
i) Pracovný pomer na dobu: určitú, do 31.augusta 2023 
j) Žiadosti a požadované doklady zaslať: e-mailom na adresu: poradna@cpppap-

humenne.sk 
Požadované doklady doručiť do 27.9.2022. 

k) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní 
na osobný pohovor.  

 
V Humennom, 23.9.2022 
               PhDr. Agáta Sakalová 
        riaditeľka CPPPaP  


