
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 

na voľné pracovné miesto  v Centre pre deti a rodiny MICHALOVCE,  

Fr. Kubača 7, 071 01 Michalovce – psychológ 

 

Kraj:  Košický 

Výberové konanie číslo:    2/2020 

Názov pozície:  psychológ 

Počet voľných miest:  1 - pracovná pozícia v rámci  Národného projektu 

„Podpora deinštitucionalizácie náhradnej 

starostlivosti III. 

Miesto výkonu práce:  Centrum pre deti a rodiny Michalovce, Fr. Kubača 7, 

Michalovce 

Trvanie pracovného pomeru: doba určitá: od  01.09.2020 – po dobu realizácie projektu 

 

Hlavné  úlohy: podpora odbornej pomoci dieťaťu umiestnenom v centre 

na základe súdneho rozhodnutia a jeho rodine; aktivita 

vykonávaná v spolupráci s partnermi. 

 

Platové ohodnotenie: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

POŽIADAVKY  NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor  

psychológia /jednoodborové štúdium/ 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, Microsoft   

                                   Powerpoint 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej 

koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž. 

 

Požadované odborné znalosti: znalosť 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 a súvisiacich predpisov 

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Kleinová Valéria 

Telefón: 0911 824 064, 056/6281177 

e-mail: detskydomovmi@mail.t-com.sk 

mailto:detskydomovmi@mail.t-com.sk


Adresa detského domova: Centrum pre deti a rodiny Michalovce, Fr. Kubača 7, 071 01 

Michalovce  

 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

 

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

b) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS; 

c) motivačný list; 

d) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa 

e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

g) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

        Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými 

dokladmi je do    20.08.2020 

 

        Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše 

žiadosti posúdené a vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované vzdelanie budú pozvaní 

na výberové konanie. 

 

     
 

V Michalovciach, dňa 10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


