
VKP  6/2019
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

v Centre pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra-psychológ v CDR v rámci Národného 
projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  III v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kraj:  Nitriansky

Názov pracovnej pozície: psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci 
                                            NP DEI NSvZ III

Počet voľných miest: 1 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Nitra ,Dlhá 179, 949 01 Nitra

Hlavné úlohy: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení 
SPOD a SK v Centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 
vypracovaný v spolupráci s ÚPSVaR najmä :
       -   vykonáva činnosti v rámci všetkých aktivít projektu v súlade s organizačným poriadkom,
       -   rieši aktuálne problémy súvisiace s realizáciou hlavných aktivít projektu, 

- vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom, v náhradnom , v otvorenom  
     prostredí a v prostredí  usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK,
- aplikovanie metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a 
     rodine, prognóza perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcna,
- využívanie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií – 
     prevencia sociálnopatologických javov,
- multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov v rodine individuálnou príp. 
     skupinovou formou 

- sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny 
-    odborná pomoc pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov,
- odborná pomoc poskytovaná psychologickým poradenstvom pri riešení rodinných a výchovných 
     problémoch,
- sprostredkovanie psychologickej pomoci v čase prípravy mladých dospelých na osamostatnenie,
-   plnenie aktuálnych úloh súvisiacich s realizáciou aktivít národného projektu na základe pokynov 
    nadriadeného.     

Platová trieda: zaradenie podľa platovej triedy  platovej tabuľky  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
                               o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene   
                               a doplnení niektorých zákonov a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe 
                               podľa odpracovaných rokov.

Termín nástupu: 01.08.2019



POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v jednoodborovom študijnom 
                                                           odbore  psychológia 

Jazykové znalosti: nepožadujú sa

Počítačové znalosti: užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint), Internet

Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušných zákonov

- č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
- č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
- Vyhláška 103/2018 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o 

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

- Dohovor o právach dieťaťa
Požadované osobnostné vlastnosti: 
Komunikačná zdatnosť, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť 
odborne rásť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž, morálna bezúhonnosť

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Bafrncová 
Telefón: 0903 203 709
E-mail: riaditel  .nitra@ded.gov.sk   
Adresa : Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá č. 179, 949 01 Nitra

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo 
verejnom záujme:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) motivačný list
c) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS,
d) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom 

štruktúrovanom životopise,
f) výpis registra trestov , nie starší ako 3 mesiace
g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového 

konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 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 12.07.2019 do 12:00 hod. 

Žiadosti do uvedeného termínu zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Nitra , ktorá je uvedená v texte.  

Na žiadosti alebo na obálke uveďte  NP DEI NSvZ III.                     

Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie, ktorého termín oznámi 
Centrum pre deti a rodiny Nitra uchádzačom  mailom, telefonicky prípadne písomne. 

  

Ing. Viera Podhorová, riaditeľka Centra pre deti a rodiny Nitra

mailto:.nitra@ded.gov.sk

