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

Dimitrovova 12,  

976 66 Polomka - pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou  

Kraj :                                    Banskobystricky 

Výberové konanie  číslo :    7/2021 

Názov pracovnej pozície :   pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou v CDR - zamestnanec  

                                               pri výkone práce vo verejnom záujme 

Počet voľných miest :          1 

                                               pracovný pomer na dobu neurčitú    

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

                                              samostatná  usporiadaná skupina 

Hlavné úlohy :                     Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone  

                                              práce  vo verejnom záujme.   

                                         

Organizačné ekonomické zabezpečovanie prevádzky samostatnej usporiadanej skupiny  spojené 

s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so spoluúčasťou na výchovnom procese. 

Pracovný čas :  Nepretržitá prevádzka s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom. Týždenný 

pracovný čas 35 hod.  

Základná hrubá mzda: od 692,- Eur do 830,50 Eur / podľa započítaných rokov praxe / 

Termín nástupu :   1. 7. 2021 

Odmeňovanie :      V zmysle zákona 553/2003  Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri 

výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, príloha č. 1 citovaného zákona. Príplatky za zmennosť, nočné zmeny, soboty, nedele a  

sviatky.                       

POŽIADAVKY  NA  ZAMESTNANCA :  

Kvalifikačné predpoklady :  Úplné stredné vzdelanie s maturitou  

Jazykové znalosti :  nevyžadujú sa, ale sú vítané 

Počítačové znalosti :  bežné PC  - Microsoft Word, Excel, Internet,  Mail, 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti :  

- Nevyhnutná tímová spolupráca ( 6 zamestnanci v skupine), 

- Otvorená komunikácia, presná, úplná,   

- Pracuje samostatne a flexibilne,   

- Prácu si racionálne a v predstihu plánuje, 

- Krízové situácie rieši bez emócií, racionálne 



Požadované odborné znalosti :   znalosť príslušnej  legislatívy 

- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- Vyhláška č. 643/2208  MPSVaR SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

- Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  

- Dohovor o právach dieťaťa. 

Osobitné kvalifikačné požiadavky : Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky 

závažné činnosti pri výrobe manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.  

 

Kontakt pre poskytovanie informácií :  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby :  Mgr. Marta Kysucká 

Telefón :  048/2433021, 0905778737 

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

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

Dátum výberového konania :  21.05.2021 o 10:00  hod. v budove centra.   

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu pomocný 

vychovávateľ s ekonomickou agendou,   

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) Písomne čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až d), 

g) Čestné vyhlásenie o o zdravotnej spôsobilosti, 

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 v znení neskorších predpisov. 

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

do 17.05.2021. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte 

inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na pošte.  Žiadosti budú posúdené a uchádzači, ktorí 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  budú  pozvaní na výberové konanie.    

 

 

 


