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                                                                                                            Číslo spisu: UPS/US1/OPE/BEZ/2017/11017      

                                        

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TRNAVA 
 

Číslo výberového konania:   VK 19/2017 

Funkcia:  psychológ referátu poradensko-psychologických služieb, výkon práce vo    

                                   verejnom záujme 

Počet voľných miest:  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Predpokladaný termín nástupu: 01. 01. 2018 

 

Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, referát poradensko-psychologických  

                                   služieb 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava 

Hlavné úlohy: činnosti v oblasti psychodiagnostiky; činnosti v oblasti psychologického, 

manželského a rodinného poradenstva; činnosti v oblasti psychologickej prípravy fyzickej 

osoby na NRS; príprava fyzickej osoby na výkon zabezpečovania ústavnej starostlivosti, 

predbežného opatrenia a výchovného opatrenia v profesionálnej rodine; psychologická 

asistencia pri nadviazaní vzťahu medzi dieťaťom a budúcim osvojiteľom,  pestúnom. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný 

odbor psychológia (jednoodborové štúdium) alebo uznaný doklad o takomto VŠ vzdelaní 

vydaný zahraničnou vysokou školou. 

 

Prax:  prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou je výhodou 

Jazykové znalosti: bez požiadavky 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Outlook, Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: komunikatívnosť, schopnosť tímovej 

spolupráce, empatia , ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie. 

Požadované odborné znalosti:  znalosť zákonov č: 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, č. 36/2005 Z. z. o rodine a a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb. 

Dohovor o právach dieťaťa;  zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 

sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
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Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri 

výkone práce vo verejnom záujme: 

 motivačný list;  

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového 

konania;  

 profesijný štruktúrovaný životopis ;  

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní;  

 kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, 

kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;  

 písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového 

konania v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do  05. 12. 2017. 

 

V určenom termíne je možné zaslať žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla 

výberového konania na obálke žiadosti poštou na adresu úradu, osobne v podateľni úradu alebo 

mailom. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. 
Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.  Svoj telefonický a e-mail 

kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

                     

Kontakt pre poskytnutie informácií: Mgr. Alena Pobjecká – Osobný úrad 

                                              Telefón: 033/2440120    E-mail: alena.pobjecka@upsvr.gov.sk 

 

Adresa služobného úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava,  

                                              Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava 

 
 

 

                                      

V Trnave, dňa 22.11.2017                                                                                    

mailto:alena.pobjecka@upsvr.gov.sk

