
PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, so sídlom na Löfflerova 2, 040 01 Košice 

 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

 

 

PSYCHOLÓG  v Krízovom stredisku  

 
v rámci  

„Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 
v zariadeniach“ 

 
Kvalifikačné predpoklady:  

- Ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia 

- Prax sa nevyžaduje 

Výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu, a to 

-  maďarský, rómsky, rusínsky a pod. 

Pracovná náplň:   

Odborná činnosť so zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie 

výchovného opatrenia v KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý 

je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: 

- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, 

- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK 

v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí 

utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom 

neodkladného resp.  výchovného opatrenia, 

- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe 

postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, 

- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine, 

- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, 

- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, 

- spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR, 

- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania 

voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa. 

Ponúkaný plat: V zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce  vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zaradenie do platového stupňa podľa započítanej praxe. 

Druh pracovného pomeru:  - TPP na dobu určitú,  pracovný úväzok 1,0 ( 37,5 hod./týždeň ) 

Miesto výkonu práce: Krízové stredisko, ul. Pollova 18, 040 18 Košice-Krásna  

Termín nástupu: apríl 2018 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, 

hodnotová orientácia, zodpovednosť. 



 

Požadované doklady pre výberové konanie: 

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

 CV 

 fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.03.2018 

 

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, 

Löfflerova 2, 040 01  Košice, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk 

s predmetom: „Výberové konanie - Psychológ v KS“.  

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 055/6719 358, 0948 191 167 

mailto:pscentrum@pscentrum.sk

