
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlasuje výberové 

konanie na obsadenie funkcie 

 

 riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  

so sídlom Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
 

 

 

Hlavné úlohy:  

Riadiaca a koordinačná činnosť na celoštátnej úrovni zameraná na plnenie úloh spojených                     

s komplexným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii. 

Koordinácia činností spojených so skúmaním činiteľov a podmienok vývinu, možnosti jeho 

optimalizácie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách vrátane zabezpečenia rozpracúvania 

problematiky psychologickej starostlivosti o deti. Koordinácia metodického a odborného 

usmerňovania jednotlivých článkov výchovného a špeciálnopedagogického poradenstva, metodického 

vedenia školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v oblastiach psychologickej 

činnosti, vrátane zabezpečovania vývoja potrebných diagnostických, rozvíjajúcich, 

psychohygienických, psychorehabilitačných, psychoterapeutických metodík a programov. 

Koordinácia realizácie výskumných projektov na národnej i medzinárodnej úrovni vrátane 

zabezpečenia porovnávania vývinových charakteristík našich detí s údajmi z iných krajín. 

Zabezpečovanie edičnej činnosti vydávaním odborného časopisu Psychológia a patopsychológia 

dieťaťa a tiež vydávaním neperiodických publikácií súvisiacich s odborným zameraním ústavu. 

Koordinácia  usporadúvania odborných konferencií, seminárov a workshopov k aktuálnym otázkam 

detskej psychológie a patopsychológie, psychologickej, výchovnej a vzdelávacej starostlivosti o deti 

a k otázkam poradenstva. Zabezpečovanie poskytovania psychologických služieb orgánom štátnej 

správy, inštitúciám i jednotlivcom. 

Kvalifikačné predpoklady:  

VŠ II. stupňa (vítaný psychologický alebo pedagogický smer)  

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  

Nevyžaduje sa  

 

Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:  
Znalosť štátnej politiky v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, podpory rodiny a sociálnej 

starostlivosti o deti a rodinu; skúsenosti z oblasti starostlivosti o psychický vývin a osobnostný rozvoj 

detí v norme i patológii; skúsenosti s riadením výskumných projektov; znalosť právnych predpisov 

z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti z oblasti finančného 

manažmentu a kontrolingu; ovládanie anglického jazyka na úrovni B2; ovládanie práce s PC (Word, 

Excel, Internet) na užívateľskej úrovni; schopnosť tvoriť stratégie, koncepcie a analytické dokumenty, 

samostatnosť v rozhodovaní, adaptabilita, flexibilita, spoľahlivosť, asertívne vystupovanie, 

prezentačné schopnosti, komunikačné a organizačné  schopnosti, emocionálna stabilita, odolnosť voči 

záťaži, rýchlosť a správnosť rozhodovania.                                                                                                              

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:  
Nevyžaduje sa  

 

 

  



Zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na funkciu riaditeľa VÚDPaP 

v Bratislave 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom 

dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej a riadiacej praxe, 

 motivačný list, 

 projekt koncepcie rozvoja rezortnej organizácie (rozsah projektu koncepcie je dve až päť 

normostrán), 

 kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu 

za rovnocenný diplom získaný po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území 

Slovenskej republiky, 

 kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu preukazujúceho ovládanie 

cudzieho jazyka, resp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, 

 výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

 čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak ide o miesto pri výkone 

práce vo verejnom záujme, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných 

dokladoch. 

 

 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 
do 21. septembra 2018.  Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum  

elektronického doručenia žiadosti. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 

 

Ak uchádzač podá žiadosť vrátane všetkých požadovaných dokladov elektronicky, je povinný doručiť 

ju služobnému úradu aj písomne a to najneskôr jeden deň pred uskutočnením výberového konania. 

 

Na adresu: 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, s označením čísla 

výberového konania na obálke a v žiadosti, prípadne elektronicky na e-mail:  

maria.puchalova@minedu.sk a sekretariat.ou@minedu.sk . 

 

Ďalšie informácie: 
na  čísle tel.; 02/59374-410 

 

Číslo výberového konania: 

VK 6/2018 - PRO 
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