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Informácia o voľnom pracovnom mieste  

 

 

Číslo výberového konania: 15/2021 

 

Funkcia: vedúci úseku starostlivosti o dieťa - sociálny pracovník - zamestnanec pri 

výkone práce vo verejnom záujme  

 

Počet voľných miest: 1 

 

Miesto výkonu práce: Lučenec 

 

Termín nástupu:  ihneď  

 

Tarifný plat: zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 

553/2003 o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 

01.01.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe 

 

Hlavné úlohy:  Riadi zverený úsek a jemu podriadených zamestnancov. Zodpovedá za 

výkon práce na úseku ktorý riadi, za prenos a plnenie pracovných úloh. 

Koordinuje činnosť pri vypracúvaní IPROD-ov, individuálnych plánov 

sociálnej práce vrátane terapie. Organizačne zabezpečuje fungovanie 

zvereného úseku a koordinuje jeho činnosť. Vypracúva mesačné podklady 

pre riaditeľku a personálne oddelenie. Vedie porady, hodnotí zamestnancov, 

predkladá návrhy na zlepšenie. Do troch mesiacov od nástupu do 

zamestnania navrhne  a postupne zrealizuje stratégiu úseku starostlivosti 

o dieťa v zmysle vízie centra, ktorou zabezpečí integráciu výchovy, vedenie 

a rozvoj koordinátorov skupín a odborného tímu. Do dvoch mesiacov od 

nástupu spracuje a odprezentuje plán odborného rozvoja podriadených 

zamestnancov a plán inovácie riadenia v skupinách.  

 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

 

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (v zmysle  

   zákona č. 305/2005 Z. z.) 

    

Prax:  min. 5 rokov 

 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka (maďarský, rómsky) 

 

Požadované znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Outlook, Internet  

   vodičský preukaz skupina B – aktívny vodič  

 

Požadované odborné Znalosť príslušných zákonov:  Zákon č. 305/2005 

znalosti: o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, 
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Zákon č. 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine, Zákonník práce, Zákon č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch 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. 

 

Požadované schopnosti Schopnosť vytvoriť stratégiu riadeného úseku, schopnosť integrovať  

a osobnostné vlastnosti: jednotlivé prvky výchovy, schopnosť viesť a rozvíjať podriadených 

v zmysle osobnosti a odbornosti, schopnosť analyzovať potreby 

vzdelávania, schopnosť riadiť jednotlivca, skupinu, tím. Vlastnosti: 

priamosť, čestnosť, otvorenosť v komunikácii, morálna bezúhonnosť. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Marcela Sabóová 

Telefón: 0915493550 

E-mail: riaditel.vidina@ded.gov.sk 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26,  

 984 01  Lučenec 
 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania: 

 

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

b) motivačný list; 

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

d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPAS; 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu 

 z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;   

f) 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 so všetkými požadovanými 

dokladmi je priebežne – do obsadenia voľného pracovného miesta. Žiadosti zasielajte na adresu  

Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, 984 01  Lučenec, alebo na email uvedený 

v texte inzerátu.  

Vybraní uchádzači budú pozývaní priebežne na osobný pohovor výhradne formou pozvánky 

zaslanej na e-mailový kontakt uchádzača uvedený v žiadosti. V prípade úspešného výberu 

vhodného uchádzača bude informácia o voľnom pracovnom mieste stiahnutá zo zverejnenia. 
 

V Lučenci 10.11.2021 

mailto:riaditel.vidina@ded.gov.sk

