
Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 

Kraj:      Banskobystrický 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste : 8/2022 

Názov pozície:     sociálny pracovník 
Počet voľných miest:               1 
Miesto výkonu práce:  Centrum pre deti a rodiny Valaská 
                                                                       Chalupkova 2, 976 46 Valaská 
Hlavné úlohy:  Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a 

poskytovanie špecializovaného sociálneho 
poradenstva v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. 

Termín nástupu:              1.11.2022 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa   

                                                          študijný odbor: sociálna práca 

Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, psychická spôsobilosť 

Jazykové znalosti:  nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: bežný užívateľ 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, 
empatia,komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži 

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich 
predpisov, Vyhláška č. 103/2018 Z.z., Zákon č.36/2005 Z,z, Zákon o rodine,  Dohovor o právach 
dieťaťa 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: MUDr. Gabriela Pôbišová, riaditeľka centra 
Telefón: 0905 797 336 
E-mail: pobisova@detskydomovvalaska.sk 
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova2, 976 6 Valaská 
 

 

 



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

práce vo verejnom záujme: 
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  
• motivačný list;  
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní;  
• profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS  
• písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a 
profesijnom štruktúrovanom životopise;  
• 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.  
 

Žiadosti zasielajte na adresu Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 
resp. elektronickou poštou na pobisova@detskydomovvalaska.sk . Uchádzači, ktorí budú spĺňať 
predpoklady a požiadavky na výkon práce budú pozvaní na výberové konanie. Pozvánky budú 
uchádzačom doručované výhradne len prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailový kontakt 
uvedený v žiadosti. 

Vo Valaskej dňa  22.9.2022                                                          MUDr. Gabriela Pôbišová 
                                                                                                               riaditeľka centra 
 

 

 

 

 


