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Vyhlásenie výberového konania 

na voľné pracovné miesto v Detskom domove Košice, Uralská 1 

 
 

Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice  vyhlasuje 

 
Výberové konanie číslo:        VK č. 7/2018 

 

Kraj:       Košický 

 

 

Názov pozície:   psychológ  
 

Počet voľných miest:   1 v rámci projektu  „NP DEI NS v zariadeniach“ 

 
Miesto výkonu práce:   Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice 

 
Hlavné úlohy:   Vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov 

jeho rodiny, aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone 

opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného 

opatrenia, aplikácia metódy poradenskej psychológie a metód rodinného 

poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, 

poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho 

rodine, realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, 

participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho 

postupu, spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia, úradmi 

PSVR a inými subjektmi pri riešení sociálnej situácie dieťaťa. 

 

Termín nástupu:  august 2018 

 

Platové podmienky:  od 736,50 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe 

v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z.) 

   

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom  odbore  psychológia                                                            

 
Jazykové znalosti:     nevyžadujú sa 
 

Počítačové znalosti:  bežný užívateľ 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, profesionalita, schopnosť 

efektívnej koordinácie, kooperácie, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, 

schopnosť zvládať stres. 

 

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí  a sociálnej kuratele 

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

o právach dieťaťa. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: vodičský preukaz sk. B – výhoda (nie podmienka). 

 

Osobné predpoklady: zdravotná a psychická spôsobilosť 



 

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Anna Onufráková 

Telefón: 0918 879 211 

 

E-mail:  onu.dedkeuralska@stonline.sk 

 

Adresa detského domova:  Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a)   žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 

b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

c)   kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 

d)  profesijný štruktúrovaný životopis, 

e)  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 

f)  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely                  

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

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Vybratý uchádzač bude musieť preukázať zdravotnú a psychickú spôsobilosť. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými  

dokladmi je 10. 8. 2018 

 
 

 

 

 

Mgr. Marcela Chromčová, v.r. 
     poverená riadením DeD 

 

 


