
 

Centrum pre deti a rodiny Topoľčany 
Ul. Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 

Výberové konanie č. 2/2021  

 

Kraj: Nitriansky  

 
Centrum pre deti a rodiny Topoľčany, Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany (ďalej len „CDR“) ,  

 

vyhlasuje výberové konanie 

 

Názov pracovnej pozície:  odborný zamestnanec – psychológ  
            v súlade s § 12 až § 24 zákona č. 138/2019 Z. z., zamestnanec pri           

           výkone práce vo verejnom záujme  

 

Počet voľných miest:   1 ( zastupovanie dlhodobej materskej dovolenky)  

 

Miesto výkonu práce:  CDR Topoľčany, ul. Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany  

 

Charakteristika pracovnej činnosti :  

 
Odborná činnosť vykonávaná psychológom, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately alebo v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa 

začínajúci alebo samostatný odborný zamestnanec, alebo začínajúci odborný zamestnanec do 

splnenia podmienok podľa osobitného predpisu ( Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri 

výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z.)  

 

Hlavné úlohy :  
Realizovanie diagnostickej činnosti a vyhotovovanie vstupnej psychologickej diagnostiky od  

prijatia dieťaťa a následne vypracovávanie plánu psychologickej starostlivosti. Poskytovanie  

psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodičom, príp. blízkym osobám. Realizovanie  

individuálnej psychologickej činnosti s deťmi v zmysle hlavných úloh psychologickej  

činnosti. V oblasti vypracovávania a realizovania IPROD-u aktívna spolupráca so sociálnym  

pracovníkom, vychovávateľom a ostatnými internými a poprípade aj externými pracovníkmi.  

 

Termín nástupu: 01.02.2021  

 

Plat :  
a) samostatný odborný zamestnanec : 1064,50 EUR + zvýšenie platovej tarify podľa rokov praxe  

b) začínajúci odborný zamestnanec : 976,50EUR + príplatok začínajúceho odb. zamestnanca  

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných 

predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č. 10  

 

 

Jazykové znalosti: vítané  



Počítačové znalosti: MS Office - Word, Excel, PowerPoint  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zmysel pre rodinnú výchovu, zvládanie 

náročných situácií, predpoklady pre tímovú spoluprácu, chuť pomáhať deťom s vyrovnávaním sa 

osobných strát a odlúčením od rodiny, schopnosť pracovať s heterogénnymi skupinami detí- vekovo, 

mentálne, osobnostne, s rôznymi postihnutiami.  

 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákon č. 305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, Dohovor o právach 

dieťaťa, znalosti z oblasti poradenskej, pedagogickej a vývinovej psychológie a psychológie osobnosti.  

 

Pracovný čas: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, možná nepretržitá prevádzka aj počas 

vybraných víkendov.  

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Bc. Simona Hubinská, personálny a projektový pracovník  

Telefón: 0905 761 097  

E-mail: projektovy@cdrto.sk   

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu :  

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  

b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa 

požadovaných kvalifikačných predpokladov,  

c) profesijný štruktúrovaný životopis,  EUROPASS 

d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) a c),  

e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia 

vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  

f) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických  a odborných zamestnancoch  

g) motivačný list  

Termín doručenia všetkých požadovaných dokladov : do 22.01.2021 do 15.00 hod.  
V určenom termíne ich zasielajte alebo doneste osobne na adresu centra, ktorá je uvedená v texte 

inzerátu.  

 

Výberové konanie bude pozostávať z 2 častí :  

 

1. Test z vývinovej psychológie  

2. Prezentácia navrhovaného Projektu psychologickej práce s deťmi v ústavnej starostlivosti, ktorý je 

potrebné priniesť v písomnej forme na výberové konanie  

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a predložia v uvedenom termíne všetky požadované 

doklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať dňa 26.01..2021 od 9.00 hod. na 

Kalinčiakovej ul. v Topoľčanoch.  

 

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie vybraného 

uchádzača o zamestnanie v zmysle § 22 ods. 1,2,3,4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane 
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detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Toto vyšetrenie pre úspešného uchádzača zabezpečuje centrum. 

Mgr. Viera Miklašová, riad. centra 


