
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny Polomka, 

Dimitrovova 12, 976 66 Polomka - Profesionálny náhradný rodič  

 

Kraj :                                           Banskobystrický 

Výberové konanie  číslo :      3/2019 

Názov pracovnej pozície:  Profesionálny náhradný rodič - domácka práca § 52 zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce a § 52 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. 

Počet voľných miest :             1 

Miesto výkonu práce: Domáce prostredie zamestnanca centra  v rodinnom dome alebo byte, 
ktorého je zamestnanec vlastníkom .  

Hlavné úlohy:  Poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom 
prostredí zamestnanca. 

Termín nástupu :  01.04.2019 

Platové podmienky: od 728,00 €              

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY  NA  ZAMESTNANCA :   § 52 ods. 2 zákona č. 305/2005 a §  

15 Vyhlášky  MPSV a R SR č. 103/2018 Z. z.  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov.  

Jazykové znalosti :               Vítane 

Počítačové znalosti :           Vítane  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti : Zmysel pre rodinnú výchovu, zvládanie 
náročných situácií, schopnosť venovať sa deťom nepretržite, chuť pomáhať deťom s 
vyrovnávaním sa osobných strát, odlúčením, schopnosť pracovať s deťmi od narodenia s rôznymi 
postihnutiami, vlastné rodinné prostredie sprístupniť zamestnávateľovi, súhlas  k vykonávaniu 
práce od členov rodiny.  

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, Dohovor o právach dieťaťa.  

Osobitné kvalifikačné požiadavky :  Nevyžadujú sa 

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 

mailto:slniecko-dm@stonline.sk


Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu profesionálneho 
náhradného rodiča,  zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme 

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) Písomný súhlas partnera na vykonávanie PNR,  

e) Profesijný  štruktúrovaný životopis, 

f) Doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa 

podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov a iné stým súvisiace platné bezpečnostné predpisy, 

g) 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. 

Výberové konanie bude pozostávať z nasledovných etáp:  
 
I. vstupný ústny pohovor v detskom domove, 
II. návšteva  u uchádzača v jeho domácom prostredí (len v  prípade, ak vyhovie pri  vstupnom 
ústnom  pohovore), 
III. psychologické vyšetrenie zamerané na osobnosť uchádzača, jeho psychologické 
predpoklady vykonávať povolanie profesionálneho rodiča a na diagnostiku kontraindikácií k 
vykonávaniu danej činnosti. Potrebnú diagnostiku prostredníctvom štandardizovaných 
psychologických diagnostických metód vykonáva psychológ so špecializáciou v špecializačnom 
odbore klinická psychológia (klinický psychológ) alebo v špecializačnom odbore poradenská 
psychológia s platnou licenciou na vykonávanie takejto psychologickej činnosti. Záver 
psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v textovej časti posudku so 
záverom v ktorom uvedie či je uchádzač psychicky spôsobilý, resp. nespôsobilý pre prácu 
profesionálneho rodiča. Psychologické vyšetrenie si zabezpečuje uchádzač o pracovnú 
pozíciu samostatne. 
Kontraindikácie psychickej spôsobilosti uchádzača sa nachádzajú v prílohe č. 2 Vyhlášky 
103/2018 Z. z.  Správu zo psychologického vyšetrenia je potrebné doložiť na výberovom 
konaní, alebo v čo najkratšej dobe po jeho uskutočnení.   
 
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

do 22.03.2019 do 12.00 hod. V určenom termíne ich zasielajte alebo doručte osobne na 

adresu detského domova, 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 13.00 hod. 

v sídle centre. 

 

 

            Mgr. Marta Kysucká  
                                                                                                                            riaditeľka CDR  
 


