
 
Vyhlásenie výberového konania 

na voľné pracovné miesto v Centre pre deti a rodiny Košice- Uralská 

 
 

Centrum pre deti a rodiny Košice – Uralská, Uralská 1, 040 12 Košice  vyhlasuje 

 
Výberové konanie číslo:        VK č. 1/2020 
 

Kraj:       Košický 

 

 

Názov pozície:   špeciálny pedagóg 
  

Počet voľných miest:   1  

 

 
Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Košice-  Uralská, Uralská 1, 040 12 Košice 

 
Hlavné úlohy:   Poskytovanie starostlivosti deťom o plnoletým fyzickým osobám na 

základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 

 

Termín nástupu:  marec 2020 

 

Hrubá mzda:                          998,- € 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady:   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 

špeciálna pedagogika 

                             

 
Jazykové znalosti:      nevyžadujú sa 
 

Počítačové znalosti:    Microsoft Office, Internet   

                                   

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, empatia, 

komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí, odolnosť voči 

záťaži 

 

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. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  vodičský preukaz sk.B – výhoda 

 

 

 



 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Mária Slotová 

Telefón: 0918879211 

E-mail:  pam.uralska@ded.gov.sk 

Adresa centra:  Centrum pre deti a rodiny Košice- Uralská, 040 12 Košice 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a)   žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 

b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu,  

c)  profesijný štruktúrovaný životopis, 

d)  čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 

e)  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním 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 

g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. 

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými  

dokladmi je 29.2.2020. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra. Rozhodujúci 

je dátum podania na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú vaše žiadosti posúdené 

a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

 
 

 

Ing. Jana Funderáková 
    riaditeľka CDR 

 


