
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 

968 01 Nová Baňa  - Psychológ - 

 

Výberové konanie číslo: 9/2019-CDR 

Kraj:                                Banskobystrický 

Pracovná pozícia:           Psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme 

Počet voľných miest:      1 

Miesto výkonu práce:     Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa 

Hlavné úlohy:                  Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení 
                                        sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä  
                                        poskytovanie odborných psychologických služieb v detskom domove 
                                        v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné 
                                        zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej,  
                                        identifikačno-diagnostickej, preventívnej, modifikovanej  
                                        a poradenskej činnosti  pre CDR, práca s profesionálnou náhradnou rodinou. 
 
 
Termín nástupu:              01.10.2019 
 
Platové podmienky:         Podľa zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
                                        zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
                                        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Psychológia 
 
Jazykové znalosti:             Výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka 
 
Počítačové znalosti:          Microsoft Office ( Excel, Word, Outlook ),internet na pokročilej úrovni, 
                                          PowerPoint 
 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej komunikácie, 
kooperácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž, schopnosť samostatného rozhodovania, 
spoľahlivosť, bezúhonnosť, tvorivosť. 
 
Požadované odborné znalosti: Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákon č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa. 
 
Kontakt pre poskytovanie informácií: 
 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ing. Katarína Volfová 
Telefón: 045/2433023, 0917699008 
E-mail:   riaditel@dednb.sk 
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 
 
a) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; 
b) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru; 
c) Kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutom vzdelaní podľa 
    osobitného predpisu; 

mailto:riaditel@dednb.sk


d) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace; 
e) Profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; 
f)  Motivačný list; 
g) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu 
    z registra trestov a profesijnom štrukturovanom životopise; 
h) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti 
    kandidáta pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z .z. 
    o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; 
 
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými 
dokladmi je do 20.09.2019 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra pre deti 
a rodiny Nová Baňa, ktorá je uvedená v texte  inzerátu alebo e-mailom. Rozhodujúci je dátum podania 
žiadosti. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na 
osobný pohovor.  
 
V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný  posudok o psychickej 
spôsobilosti v zmysle § 58 zákona č.305/2005 Z. z. nie starší ako 1 rok.    
 
 
   

 
 
 
 
 
                                                        
   

     

 

 


