
                                                 

Informácia o voľnom  pracovnom  mieste 
 

Riaditeľka Základnej školy Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 zverejňujem informáciu o voľnom  pracovnom 

mieste  - školský zdravotnícky pracovník v ZŠ: 

 

Názov projektu: Zdravotnícky pracovník v materskej, základnej a strednej škole 

Kód výzvy : 06R02-20-V09 

Komponent: Komponent 6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, 07215 Budkovce 

Kategória voľného pracovného miesta: 

• školský zdravotnícky pracovník v základnej škole –  1 pracovné miesto  

Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce zdravotníckeho pracovníka v základnej 

škole. 

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania : Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona 

č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa na výkon 

zdravotníckeho povolania podľa §3č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácii v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:  

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu  

b) zdravotná spôsobilosť - vstupná lekárska prehliadka  

c) odborná spôsobilosť 

• lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo  

• sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom 

odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore 

všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra  

• zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné 

vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár  

• verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.)  

d) bezúhonnosť - odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace 

e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore) 

 • lekár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská lekárska komora 



                                                 

 • sestra – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek 

 • zdravotnícky záchranár – odpis o registrácii, ktorý vydá Slovenská komora zdravotníckych záchranárov  

• verejný zdravotník – odpis o registrácii ktorý vydá Slovenská komora medicínsko-technických 

pracovníkov. 

Pracovný pomer na dobu:  od 1.9.2022 na dobu  určitú 

Platové podmienky:  

Základná zložka mzdy školského zdravotníckeho pracovníka je:   

- v období 1.9.2022 – 31.12.2022 vo výške 1100 € (brutto) 

- v  období 1.1.2023 – 31.12.2023 vo výške 1140 € (brutto)   

- v období 1.1.2024 – 31.8.2024 vo výške 1180 € (brutto). 

Iné kritériá a požiadavky: 

• komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, 

• práca s počítačom. 

 

Požadované doklady: 

• žiadosť o prijatie do zamestnania, 

• životopis vo forme europass,  

• motivačný list, 

• doklady o ukončenom vzdelaní, 

• súhlas so spracovaním osobných údajov. 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  poštou alebo osobne najneskôr 

do 15.8.2022 do 12:00 hod. na adresu: Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355, 07215 Budkovce. 

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania  - školský zdravotnícky pracovník v ZŠ - neotvárať“. 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do základnej školy. Žiadosti doručené 

po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú  do ústneho pohovoru zaradené. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú telefonicky pozvaní na ústny pohovor. 

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 18.8.2022 v budove Základnej školy Júlie Bilčíkovej (pavilón Júlie 

Bilčíkovej) v čase od 9:00 hod. 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie  

v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 



                                                 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

 

V Budkovciach, dňa 5.8.2022 

 

           PaedDr. Viera Vajsová 

riaditeľka ZŠ 

  


