
Centrum pre deti a rodiny Dobšiná, Nová č. 809, 049 25 Dobšiná 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v CDR Dobšiná, Nová č. 809, 049 25 Dobšiná   

 

Výberové konanie číslo:   VK- 01/2020 

 

Kraj:     Košický 

 

Názov pracovnej pozície:  ŠPECIÁLNY PEDAGÓG- zamestnanec pri výkone 

práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

Počet voľných pracovných miest:    1 

 

Miesto výkonu práce:    Dobšiná, Rožňava 

 

Hlavné úlohy:  Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom so 

zameraním na  prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas 

výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na 

základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. 

 

Termín nástupu:   IHNEĎ 

 

Kvalifikačné predpoklady:   II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna 

pedagogika 

 

 

Jazykové znalosti:   nepožadujú sa 

 

Počítačové znalosti: WORD, EXCEL, komunikácia prostredníctvom mailu 

 

Pracovná náplň špeciálneho pedagóga  v CDR:  

- člen odborného tímu, ktorý sa zaoberá diagnostikou , edukáciou detí a mládeže 

vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického 

postihnutia alebo narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho 

narušenia alebo z dôvodu  porúch učenia a správania či inými špecifickými potrebami, 

- poskytuje  špeciálno-pedagogické intervencie, poradenstvo a pomoc deťom, 

rodičom,  pedagógom, profesionálnym  náhradným rodičom ako i ďalším členom 

odborného a výchovného tímu centra pre deti a rodiny. 

 



Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologicky posudok o psychickej 

spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu  špeciálneho pedagóga zmysle § 22 ods. 1. 2. 3. 4 

vyhlášky  MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnopravnej ochrane deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Martina Mandelíková 

Telefón:      0905 489 309 

E-mail:     riaditel.ded.dobsina@gmail.com 

                                                                       detskydomovdo@stonline.sk 

 

Adresa centra pre deti a rodiny Dobšiná: Centrum pre deti a rodiny Dobšiná, Nová. Č 809, 

049 25 Dobšiná 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: 

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

b) fotokópia diplomu,  

c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, 

d) súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

do 29.05. 2020 V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra:  

Centrum pre deti a rodiny Dobšiná, Nová č. 809, 049 25 Dobšiná  

alebo elektronickou poštou na adresu: 

 detskydomovdo@stonline.sk,  riaditel.dobsina@ded.gov.sk. 

Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie. 

 

Mgr. Martina Mandelíková 

                                                                                                 riaditeľka CDR Dobšiná 
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