
 

 

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 
 

PSYCHOLÓG 
 
 

Náplň pracovnej činnosti: 
 

- realizovať psychodiagnostiku s využitím štandardizovaných psychodiagnostických metód 
a testov  v rámci výberového procesu uchádzačov o zamestnanie, 

- vypracovávať koncepcie a návrhy k realizácii preventívnych opatrení pri zvládaní stresu a 
záťažových situácií operátorov LTV 155 počas výkonu práce na pôde OS ZZS SR, 

- realizovať psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu ako formu psychologickej 
starostlivosti o operátorov LTV 155 s cieľom redukovať negatívne vplyvy pracovnej 
psychickej záťaže, podporovať rozvoj pozitívnej pracovnej klímy a interpersonálnych 
vzťahov na pracovisku, 

- podieľať sa na skvalitňovaní komunikačných zručností operátorov LTV 155, 
- realizovať, vyhodnocovať a vypracovávať analýzu komunikačného štýlu operátorov LTV 155, 

prijatých a spracovaných hovorov v rámci kontinuálneho monitoringu a supervízie príjmu, 
spracovania a realizácie odozvy volania na tiesňovú linku, 

- podieľať sa na komplexnom hodnotení operátorov LTV 155, 
- podieľať sa na príprave a realizácii vzdelávacích a rozvojových aktivít v oblasti psychológie, 
- podieľať sa na adaptačnom procese novoprijatých operátorov LTV 155, 
- vytvárať metodické a odborné materiály pre odbornú psychologickú činnosť podľa 

požiadaviek OS ZZS SR, 
- prezentovať psychologické činnosti organizácie formou aktívnej účasti na odborných 

kongresoch, konferenciách a seminároch. 
 
Požiadavky na uchádzača 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa –   odbor psychológia,  
- odborná prax 2 roky v oblasti realizácie psychologických činností : psychodiagnostiky, krízovej 

intervencie, poradenskej činnosti psychológa, prípadne psychoterapie 

- pedagogické minimum, alebo lektorské skúsenosti v rámci vzdelávania  výhodou 

 
Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis, 
- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom. 

 
Platové podmienky: 
Od 1 600 EUR /mesiac na celý pracovný úväzok. 
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od seniority 
uchádzača. 
 
 
 



 

 

Nástup do pracovného pomeru:  
Jeseň 2021. 
Pracovný pomer je na čiastočný alebo celý úväzok v jednozmennej prevádzke. 
Miesto výkonu práce – Krajské operačné strediská ZZS. 
Služobné auto k dispozícii, len na služobné účely. 
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.10.2021  
 
Kontaktná osoba:  daniela.dobrovodska@155.sk   
 
V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického a tímového 
pracovného prostredia, zašlite požadované na emailovú adresu: daniela.dobrovodska@155.sk  
najneskôr do 07.10.2021. 
Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu. 
 
Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so 
spracovaním   jeho   osobných   údajov   pre   účely   výberového   konania  v  zmysle  Zákona  
č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
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