
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 

Kraj: Nitriansky 

 

Centrum pre deti a rodiny Komárno 
 
 
 
Výberové konanie číslo: 01/2023 

 

Názov pozície: psychológ – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme 
 
Počet voľných miest: 1 
 

Termín nástupu: ihneď 
 
Miesto výkonu práce: Komárno, Ul. mieru č. 3 
 
Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 
Hlavné úlohy:  

− odborná činnosť vykonávaná psychológom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, ktorý je zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný 

zamestnanec,  
− zabezpečovanie   psychologickej   práce a   diagnostických vyšetrení v CDR 

− 
a v profesionálnej náhradnej rodine (ďalej len PNR),   

zodpovednosť  za  činnosť  diagnostickej skupiny  v  spolupráci s odborným tímom 

 a v spolupráci s ďalšími špecialistami,     
− navrhovanie diagnostických postupov jednotlivých prípadov a ich vyhodnotenie,  
− predkladanie psychologických vyšetrení detí umiestnených v špecializovaných 

samostatných skupinách, samostatnej diagnostickej skupine a profesionálnych 

náhradných rodinách,  
− zabezpečovanie poradenskej - psychologickej činnosti v profesionálnych náhradných 

rodinách deťom i zamestnancom a zodpovedáte za harmonický vývin detí v PNR, 

vypracovávate správy o psychomotorickom vývine,  
− predkladanie psychologických správ detí na účel sprostredkovania náhradnej rodinnej 

starostlivosti a zabezpečovanie interakcii detí so žiadateľmi, 

− navrhovanie a predkladanie tém vzdelávacích aktivít, supervízii podľa potrieb 

zamestnancov a podieľate sa na nich,  
− zabezpečovanie protidrogovej prevencie a prevencie sexuálneho zneužívania deťom v 

CDR. 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia 
 
Jazykové znalosti: ovládanie maďarského jazyka je vítané 
 
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, 

Microsoft Powerpoint, Internet 



Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej 

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

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä:  
- Deklarácia práv dieťaťa,  
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
 

Doplňujúce požiadavky: občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz B 
 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: Ing. Silvia Dorotovičová, 

tel. 035/2433011, 

e-mail: riaditel@cdrkomarno.sk 

Adresa: Ul. mieru č. 3, 945 01 Komárno 
 

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

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

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa,  
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,  
d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,  
g) písomný súhlas dotknutej osoby 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. 

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi 

prijímame nepretržite. 
 

Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú 

požadované doklady.  
Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky výberového konania nebudeme z kapacitných 
dôvodov kontaktovať. 
 

V Komárne, dňa 03.02.2023 


