
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Polomka, 

Dimitrovova 12, 976 66 Polomka - psychológ 

 

 
Kraj : Banskobystrický 

 

Výberové konanie číslo : 4/2021 

Názov pracovnej pozície : Psychológ 

Počet voľných miest : 1 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Polomka 

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 

 

Pracovný čas: jednozmenná prevádzka, pružný pracovný čas, týždenný pracovný čas 37,5 
hod. 

 

Základná hrubá mzda: od 1 064,50 Eur 

Termín nástupu : dohodou 
 
 

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 : profesionalita, schopnosť efektívnej komunikácie, 
kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž, schopnosť samostatného 
rozhodovania, 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 

Osobitné kvalifikačné požiadavky : nevyžadujú sa 

 Kontakt pre poskytovanie informácií : 
 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby : Mgr. Marta Kysucká 

Telefón: 048 6193 946, mobil : +421905778737 

E-mail : riaditel.polomka@ded.gov.sk 
 

Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka 



 Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu psychológa: 
 

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, 

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

podľa osobitného predpisu, 

c) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (podľa prílohy), 

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov, 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účely výberového 

konania  v súlade  s ustanoveniami  zákona  č.  18/2018   Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 

22.04.2021 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte poštou alebo doručte osobne na adresu 

centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu. 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú na výberové 

konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 22.04.2021 o 13.00 hod. v sídle centra. 

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží vypracovaný psychologický posudok, 

nie starší ako 1 rok, v zmysle § 58 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 22 Vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018, ktorou 

sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z . 

 
 
 
 
 

 
Mgr. Marta Kysucká 

riaditeľka centra 

 
 
 

 
Príloha: 

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 



 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI 

 

odborného zamestnanca 

v Centre pre deti a rodiny Polomka 

 
 
Ja, dolu podpísaný(á) ...................................................................................., trvale bytom 

.................................................................................................................................................................., 

čestne vyhlasujem, že som nebol(a) právoplatne odsúdený(á) za obzvlášť závažný zločin, úmyselný 

trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti v zmysle 

§ 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Čl. VII. § 15 ods. 2 citovaného zákona účinným 

od 1. októbra 2019, čo v prípade, že budem úspešným uchádzačom, dodatočne preukážem aj  

odpisom registra trestov v zmysle Čl. VII. § 15 ods. 3 citovaného zákona. 

 
Toto čestné vyhlásenie je platné do vydania odpisu registra trestov Generálnou prokuratúrou SR 

prostredníctvom Okresného úradu ....................................... . 

 

 

 

 

V ....................................... 

Dátum: .............................. 

 

 

 

 

...................................................... 

podpis 


