
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste profesionálny rodič pre 

Centrum pre deti a rodiny  Gelnica 

Centrum pre deti a rodiny  G e l n i c a, Hlavná 50, 056 01 Gelnica   

Výberové konanie číslo:  1/2021  

Kraj:    Košický kraj 

Názov pozície: profesionálny náhradný rodič   

Mzda /brutto/:                      od 975,- Eur 

Počet voľných miest: 1 

Miesto výkonu práce: bydlisko profesionálneho náhradného rodiča 

Hlavné úlohy:  starostlivosť o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí 

POŹIADAVKY  NA  ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné predpoklady: odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie 

Jazykové znalosti:  nepožadujú sa 

Počítačové znalosti:  Microsoft Ofiice Word, Microsoft Office Excel, 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

Pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, 

zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí, dobré 

rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži.   

Požadované odborné znalosti:  

Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa. 

Osobitné kvalifikačné požiadavky: 

a) Osobitné požiadavky v súlade s § 52 od. 2 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 

b) Psychická spôsobilosť na výkon práce PNR v súlade s §58 

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 § 22 vyhlášky č. 

103/2018  Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č.305/2005. 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 



Adresa zariadenia:    Hlavná 50, 056 01 Gelnica 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PaedDr.  Anna Zajacová 

Telefón:     053/2433003 

Mail:      riaditel.gelnica@ded.gov.sk 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania. 

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

dosiahnutom vzdelaní. 

c) Kópia dokladu písomného zhodnotenia absolvovanej prípravy na profesionálne 

vykonávanie náhradnej starostlivosti v súlade s §15 ods. 2 vyhlášky č. 103/2018 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej 

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

neskorších predpisov. 

d) Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe. 

e) Písomný súhlas partnera na výkon PNR. 

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 s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy. 

g) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti. 

h) Motivačný list. 

i) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti. 

j) Doklad o psychickej spôsobilosti v zmysle novely Zákona č. 305/2005 Z. z., § 58 so 

záverom v znení Vyhlášky č. 103/2018, § 22, od. 2, písm. b) 

k) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 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 7.2.2021 

 

V Gelnici, dňa 22.1.2021. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. 

 

 

PaedDr. Anna Zajacová 

      riaditeľka CDR 
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