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 Kraj: Banskobystrický 

 

    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

 

Výberové konanie č.: BR 2020/05 – VZ 

 

 

Názov zamestnávateľa, vrátane sídla: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8,  

 812 67 Bratislava 

Názov pozície: psychológ poradensko-psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, 

zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom „Podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III “ („NP DEI III“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Počet voľných miest: 1 pracovné miesto, doba určitá do 31.07.2022, následne možné predĺženie po dobu 

realizácie národného projektu. Predpokladaný nástup od 01.01.2021. 

 

Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno 

 odbor sociálnych vecí a rodiny, referát poradensko-psychologických služieb. 

 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno.  

 

Platová trieda: 8 - tarifný plat bude určený v súlade so zákonom 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. 

 

Hlavné úlohy: 

 

činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva: 

 rodinné psychologické poradenstvo v rôznych oblastiach rodinných problémov, 

 individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode (rozchode) rodičov, 

 poradenská a psychologická pomoc dieťaťu a rodine pri úprave styku s rodičmi po rozvode (rozchode), 

 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom domáceho násilia,  

 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine s problémom drogovej alebo inej závislosti, 

 psychologické poradenstvo dieťaťu a rodine v krízových situáciách a záťažových životných situáciách a 

vývinových krízach, 

 psychologické poradenstvo pre dieťa a rodinu v náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá je v krízovej 

situácii, 

 aplikácia metód psychologického rodinného poradenstva, 

 

činnosti v oblasti psychodiagnostiky: 

 sprostredkovanie výstupov z orientačného psychologického posúdenia dieťaťa a rodiny na účely 

poradensko-psychologického procesu pri požiadavke na vykonanie opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany u dieťaťa a rodiny, 

 s ohľadom na napĺňanie potrieb zdravého a harmonického vývinu dieťaťa realizuje výkon 

orientačného psychologického posúdenia vzťahu manželov/rodičov dieťaťa v rozvode/rozchode a 

dynamiky vzťahov v rodine,  
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iné činnosti súvisiace s výkonom odborných činností: 

 priebežné odborné vzdelávanie organizované, resp. odporúčané oddelením poradensko-

psychologických služieb Ústredia PSVaR,  

 povinnosť zúčastňovať sa individuálnej a skupinovej supervízie, 

 spracovávanie podkladov pre štatistické zisťovanie v oblasti poskytovania poradensko-

psychologických služieb údajov v informačných systémoch KIDS a DMS. 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Minimálne vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia – 

jednoodborové, resp. ekvivalentný doklad podľa predpisov platných v rámci krajín EÚ. 

 

Prax: vítaná v požadovanom odbore resp. v obdobnej problematike. 

 

Jazykové znalosti: AJ výhodou 

 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft  Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft    

  Office PowerPoint, internet. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, analytické 

a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: Zákon č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a slovenskej 

komore psychológov, Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Rázusova 40, 977 01 Brezno  

Ing. Emília Sliačanová 

 Telefón: 048/2442120 

E – mail: emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo 

verejnom záujme: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; 

 motivačný list; 

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; 

 profesijný štruktúrovaný životopis; 

 písomné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra 

trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými 

dokladmi je do 06.11.2020. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu úradu – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Rázusova 40, 

977 01 Brezno alebo e mailom na adresu, uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na 

mailto:emilia.sliacanova@upsvr.gov.sk
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poštovú prepravu alebo dátum odoslania e mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači spĺňajúci 

požiadavky, pozvaní na výberové konanie k osobnému pohovoru. Svoj telefonický a e mail kontakt 

uveďte vo svojej žiadosti o zaradenie do výberového konania. 

Na žiadosti, ku ktorým nebudú predložené všetky požadované doklady a  na žiadosti zaslané po termíne 

uvedenom v tomto oznámení, sa nebude prihliadať. 

 

zverejnené v Brezne, dňa 28.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizované v rámci Národného projektu „Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje. 

www.esf.gov.sk/www.employment.gov.sk/www.upsvar.sk 
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