
1 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 
Centrum pre deti a rodiny Svidník – psychológ 

Číslo výberového konania: CDR SK 2021/03 OZ 

Zamestnávateľ: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník 

(ďalej len „Centrum“) v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) 

vyhlasuje výberové konanie 

Názov pracovnej pozície:  psychológ – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme 

v súlade s § 23 a § 24 zákona č. 138/2019 Z. z. 

Počet voľných miest: 1 

Dĺžka pracovného pomeru: doba určitá – počas zastupovania zamestnanca na materskej 

dovolenke 

Miesto výkonu práce:  Centrum (vrátane jeho prevádzok) 

Hlavné úlohy:  Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä 

poskytovanie odborných psychologických služieb v Centre v záujme 

efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí 

a mladých dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, 

preventívnej a poradenskej činnosti pre Centrum, poradenstvo 

v oblasti osobnostného, citového a sociálneho vývinu detí a mladých 

dospelých 

Termín nástupu:  01.07.2021 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia 
(jednoodborové štúdium) 

Platová trieda: Príloha č. 4 k Nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa stanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 

Mzdové ohodnotenie: od 998,00 € (brutto) v závislosti od platového stupňa (počet rokov 
započítanej praxe) 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, napr. rómsky, 
rusínsky 

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s Internetom 

Vodičské oprávnenie: typu B, aktívny vodič 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: bezúhonnosť, profesionalita, schopnosť efektívnej 
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať 
stres a záťaž, schopnosť pre tímovú spoluprácu 

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov a súvisiacich predpisov, vrátane jeho novely, t. j. Zákon č. 
61/2018 Z. z. Dohovor o právach dieťaťa. 

Psychická spôsobilosť: (pri nástupe, len pre úspešného uchádzača) Preukázanie psychickej 
spôsobilosti vykonávať prácu v osobnom kontakte s deťmi v zmysle 
Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. § 22 ods. (2) 

Popis pracovnej činnosti: 

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. Poskytovanie pomoci pri riešení  problémov a náročných situácií v osobnom a rodinnom 

živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti. 

✓ Poskytovanie psychologicko-poradenskej starostlivosti o deti Centra. 

✓ Poskytovanie odborných služieb metódami školskej psychológie (príprava metód, programov a 

foriem práce). 

✓ Dodržiavanie metodických, odborných a etických zásad využitia psychologických testov a 

získaných informácií. 

✓ Spolupráca s vedením Centra, sociálnymi pracovníkmi, ďalšími odbornými zamestnancami, 

zamestnancami samostatne usporiadaných skupín a profesionálnymi náhradnými rodičmi. 

✓ Vypracovávanie správ o psychologickom poradenstve či vyšetrení klientov. 

✓ Vykonávanie psychologického poradenstva v otázkach profesijného vývinu s pozornosťou na 

žiakov so špeciálnym vzdelávaním. 

✓ a iné. 
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ 

Telefón:  0905 246 531 | E-mail: riaditel@svidnik.cdr.sk | Web: www.svidnik.cdr.sk  

Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník 

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV PRE PRIHLÁSENIE SA NA PRACOVNÚ POZÍCIU: 

a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedeným čísla výberového konania. 

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

vzdelaní. 

c) Profesijný štruktúrovaný životopis s fotografiou vo formáte EUROPASS s uvedením celkovej doby 

dosiahnutej praxe. 

d) Motivačný list. 

e) Písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (overenie z Registra trestov zrealizuje Centrum). 

f) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, kópii diplomu 

a v profesijnom štruktúrovanom životopise. 

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín doručenia žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

do 25.06.2021 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte poštou na adresu Centra, ktorá je 

uvedená v texte inzerátu. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti! Po tomto termíne budú 

žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor, ktorý sa uskutoční 29.06.2021 

prezenčnou alebo dištančnou formou (cez Google Meet). 
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