
 
 

 

   

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ 

Centrum pre deti a rodiny , Brezovská 473/3, 907 01 Myjava 

 

Číslo VK : 16/2020 

 

Pracovná pozícia : psychológ - ambulantná a terénna forma práce  v rámci  Národného 

projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje , podaktivita 1.2( NP DEI NS III) 

 

Počet voľných pracovných miest : 1  

 

Pracovný pomer na dobu určitú, do skončenia NP DEI NS III: do 30.11.2022. 

 

Miesto výkonu práce:   Klčové 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

        Brezovská 473/3 , 907 01 Myjava 

 

Termín nástupu :  1.februára 2021 

 

Platové zaradenie: v zmysle zákona 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 

nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších 

predpisov. 

 

Pracovná činnosť: odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas 

výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce 

s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí 

a rodiny. 

 

Platová trieda : 06 - platová tarifa, pracovná trieda dva pedagogických zamestnancov 

a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020. 

 

Plat: 976,50 Eur 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, študijný odbor psychológa                           

( jednoodborové štúdium). Prax je výhodou. 

 

Jazykové znalosti: nevyžaduje sa,  

 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft  Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

elektronická pošta, e-mail, uchovávanie dokumentov v elektronickej podobe  

 

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, 

- Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 



 
 

 

   

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Milan Taran, riaditeľ CDR Myjava. 

Telefón: +421 346212356, 0908 747 530 

e-mail: riaditel.novemestonadvahom@ded.gov.sk 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

- motivačný list, 

- kópia  diplomu, 

- odpis  z registra trestov, 

- profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS, 

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených k žiadosti o zaradenie 

do výberového konania, 

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi 

je do  20.1.2021. Do určeného termínu ich zasielajte na adresu e-mailom, ktoré sú uvedené 

v texte inzerátu. Svoj telefonický a e-mailový kontakt uveďte vo svojej žiadosti. Po tomto 

termíne budú vybraní uchádzači spĺňajúci požiadavky pozvaní na výberové konanie. 

Ďakujeme za Váš záujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myjava, dňa  22.12.2020 


