
VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 

na voľné pracovné miesto  profesionálneho náhradného rodiča v Centre pre 

deti a rodiny MICHALOVCE, Fr. Kubača 7, 071 01 Michalovce  

 

Kraj:  Košický 

Výberové konanie číslo:    6/2019 

Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič 

Počet voľných miest:  1  

Miesto výkonu práce:  vlastné bytové podmienky 

 

Hlavné  úlohy: Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec CDR 

Michalovce, ktorý sa stará o zverené dieťa vo svojom 

domácom prostredí 

 

Termín nástupu od: od 01.12.2019 alebo dohodou  
 

Platové ohodnotenie: základný plat 728,-€ + príplatky 

 

 

POŽIADAVKY  NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné všeobecné alebo úplné stredné   odborné    

      vzdelanie 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet,                                    

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, komunikatívnosť, 

flexibilita,  empatia, dôraz poskytnúť deťom rodinu, ústretovosť a dôkladná spolupráca 

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich predpisov, vyhláška č. 103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z., zákon č.311/2011 v znení neskorších predpisov-

Zákonník práce, zákon č.36/2005 Z.z. – Zákon o rodine 

 

Osobitné kvalifikačné požiadavky: Certifikát z prípravy na profesionálne rodičovstvo

  

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Kleinová Valéria 

Telefón: 0911 824 064, 056/6281177 

e-mail: detskydomovmi@mail.t-com.sk 

mailto:detskydomovmi@mail.t-com.sk


Adresa detského domova: Centrum pre deti a rodiny Michalovce, Fr. Kubača 7, 071 01 

Michalovce  

 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

 

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

b) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe 

c) motivačný list; 

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

dosiahnutom vzdelaní  

e) fotokópiu dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti 

f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

g) písomný súhlas partnera žijúceho v spoločnej domácnosti na výkon profesionálneho 

rodičovstva 

h) 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 predpisom a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy 

i) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

j) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

k) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 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    20.11.2019 

 

        Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú Vaše 

žiadosti posúdené a vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované vzdelanie budú pozvaní 

na výberové konanie. 

 

     
 

V Michalovciach, dňa 18.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


