
 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove „Slniečko“, 

Dimitrovova 12, 976 66 Polomka - Sociálny pracovník NP DEINSvZ  

 

Kraj :                                           Banskobystricky 

Výberové konanie  číslo :      2/2019 

Názov pracovnej pozície:       Sociálny  pracovník v DeD, Národný projekt Podpora  
                                                    deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach  (NP 

DEI NSvZ) 
Počet voľných miest :             1   

Miesto výkonu práce:        Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 Polomka  

Hlavné úlohy :                          Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s deťmi a jeho 
rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v centre na základe 
plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je 
vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny   

Termín nástupu :  ihneď, doba určitá, počas trvania projektu do 31.07.2019 

Platové podmienky:     V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a do platového stupňa podľa 
započítanej odbornej praxe podľa odpracovaných rokov 

POŽIADAVKY  NA  ZAMESTNANCA :  

Kvalifikačné predpoklady :  - II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca, 
 - prax sa nevyžaduje. 
 

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

Počítačové znalosti :  bežného užívateľa PC - Word,  Excel, e-mail.  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti :  

- znalosť zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- dohovor o právach dieťaťa,    
- práca s rodinou dieťaťa v teréne,  
- znalosť metód a systému služieb pomoci  rodine, 
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe 

a uplatňovaní opatrení SPODaSK,  
- schopnosť spolupracovať s biologickými rodičmi detí v DeD, 
- schopnosť rozvíjať efektívnu komunikáciu, 
- rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti, 



- vykonávanie sociálnej diagnostiky, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, 
postupy a techniky sociálnej práce,  

- realizácia vzdelávacích, tréningových  a rozvojových programov. 

Kontakt pre poskytovanie informácií :  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby :  Mgr. Marta Kysucká 

Telefón :  048/2433021, 0905778737 

E-mail : slniecko-dm@stonline.sk 

Adresa detského domova : Centrum pre deti a rodiny Polomka, Dimitrovova 12, 976 66 

Polomka 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu sociálneho 
pracovníka: 

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

konania, 

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

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, 

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,  

d) profesijný  štruktúrovaný životopis, 

e) motivačný list, 

f) čestné vyhlásenie o  zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov, 

h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi 

je do 22.03.2019 do 10.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na 

adresu detského domova s označením na obálke „NP“ , ktorý je uvedený v texte inzerátu.  

Uchádzači, ktorí  spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov sú  na 
výberové  konanie týmto pozvaní. Výberové konanie bude dňa 22.03.2019 o 11.00 hod. 

v sídle centra. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                      Mgr. Marta Kysucká  
                                                                                                                         riaditeľka CDR  
 

mailto:slniecko-dm@stonline.sk

