
  

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pracovnú 

pozíciu špeciálny pedagóg  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.  1/3/2021 

 

Kraj:        Košický 

 

Názov pozície:    špeciálny pedagóg v rámci Národného projektu „Podpora 

 deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III“ 

 

Počet voľných miest:   1     

 

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

   Uralská 1, 040 12 Košice 

 

Hlavné úlohy:  odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom so 

zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas 

výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na 

základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou 

 

Termín nástupu:   apríl  - máj 2021 

 

Platové podmienky:   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších 

 predpisov 

 

 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

Kvalifikačné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 

     odbore špeciálna pedagogika 

 

Jazykové znalosti:        nevyžadujú sa 

 

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 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí  

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

a súvisiacich predpisov, Zákon 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa 

  

 

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: vodičský preukaz sk. B – výhoda 

 

 



  

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Eva Kmecová, vedúca CPPR  

Telefón: 0905 721 769 

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

Adresa centra:  Centrum pre deti a rodiny Košice- Uralská, uralská 1, 040 12 Košice 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie: 

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

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

    vzdelaní podľa osobitného predpisu, 
 

c) profesijný štruktúrovaný životopis, 
 

d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a príslušných 

    dokladoch, 
 

e) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 
  

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového  
      konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Lehota podania a miesto na podanie žiadosti je do 10.05.2021 do 15:00 hod. na adresu Centra 

pre deti a rodiny Košice – Uralská, Uralská 1, 040 12  Košice.  Spôsob podania žiadosti je 

prostredníctvom pošty alebo e-mailom na adresu: koordinatorcppr.uralska@ded.gov.sk. 

V prípade zaslania žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť 

aj s požadovanými dokladmi písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania. 

Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do 

výberového konania je dátum na poštovej pečiatke podanej spolu s požadovanými dokladmi, 

alebo dátum doručenia žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe. Kontaktná osoba na 

účely výberového konania je Mgr. Eva Kmecová, vedúca CPPR, tel. č. 0905 721 769. 

 

Výberové konanie č. 1/3/2021 sa uskutoční v priestoroch Centra pre deti a rodiny Košice – 

Uralská, Uralská 1, 040 12  Košice. Presný termín výberového konania bude oznámený e- 

mailom alebo telefonicky. 

 

 

V Košiciach, dňa 21.04.2021 

 

 

               Mgr. Ing. Jana Funderáková 

                                                                                          riaditeľka CDR KE - Uralská 
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