
   

6

1

1

6

1

1

2

1

Kapacita: 75 3 2

Počet úväzkov: 2

riaditeľ 1

17

5      

3

1      

1
3 3

odborný zam. vykonávajúci metódy fyzioterapie 1 1 2

sestra mimo skupín 1,5 1

ambulantná a terénna forma: 4
sociálny pracovník/ asistent sociálnej práce 3
psychológ 1

zamestnanci priameho kontaktu: 33
sestra 6

9      

5
        V Bratislave posúdil dňa: 18.10.2021 V Bratislave schválil dňa: 18.10.2021 V Nitre predkladá dňa: 13.9.2021

pomocný vychovávateľ s EA (ekonom. agenda) 6

opatrovateľ 7

ekonomickí zamestnanci 4

prevádzkoví zamestnanci 2,5

riaditeľka 

     Centrum pre deti a rodiny Nitra

0,5

PaedDr. Bc. Ľubica Dragúňová

upratovačka

2

pomocný vychovávateľ 

pomocný vychovávateľ s EA

sociálny pracovník/ asistent 

sociálnej práce 

1,5

1

Príloha č.1 k organizačnému poriadku 

Ekonomicko - prevádzkový úsek                                             

vedúci úseku - ekonóm
1

riaditeľ 1

1
Úsek starostlivosti o deti

vedúci úseku - vychovávateľ
1

Centrum pre deti a rodiny Nitra, ul. Dlhá č. 179, 949 01  NITRA

hospodár

vodič - údržbár

2. samostatne usporiadaná skupina- špecializovaná 

samostatná  skupina

(opatrovateľská starostlivosť)

pomocný vychovávateľ s EA

1

profesionálna náhradná rodina

opatrovateľ

špeciálny pedagóg 1

Centrum podpory profesionálnych náhradných 

rodičov                                                                                    

vedúci úseku CPPR/ sociálny pracovník

pomocný vychovávateľ

pomocný vychovávateľ s EA

profesionálna náhradná rodina

sociálny pracovník/ asistent sociálnej práce 2

psychológ (z toho NP DEI NS III 1 úväzok) 2

sestra

                                                                                     4. 

samostatne usporiadaná skupina- samostatná skupina 

vychovávateľ

17

vychovávateľ

pomocný vychovávateľ 

pomocný vychovávateľ s EA

mzdový účtovník - personálny pracovník 1

finančný účtovník 1 psychológ

74    

1

sociálny pracovník/ asistent 

sociálnej práce 

samostatne usporiadaná skupina- samostatná 

diagnostická skupina (pilot- odľahčenie PNR)

1

sestra 1

odborný zamestnanec 

vykonávajúci metódy fyzioterapie
1

vychovávateľ 

1. samostatne usporiadaná skupina - špecializovaná 

samostatná  skupina

(ošetrovateľská starostlivosť)
sestra

opatrovateľ

pomocný vychovávateľ s EA

  3. samostatne usporiadaná skupina- samostatná 

skupina 

vychovávateľ

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

riaditeľ OVOSPODaSK

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

poverený vykonávaním funkcie námestníka 

námestníka Sekcie rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

vychovávateľ                                                   

pomocný vychovávateľ

špeciálny pedagóg                                                        

vedúci úseku- vychovávateľ 

sociálny pracovník                                                                 

psychológ (z toho NP DEI NS III 1 úväzok)

Schéma organizačnej štruktúry je platná a  účinná od 

1.11.2021

6

samostatne usporiadaná skupina- samostatná 

skupina pre mladých dospelých, Dlhá 179, 949 01 

Nitra

Ambulantná/ terénna práca 

psychológ










