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Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na 

pozíciu vychovávateľ/profesionálny náhradný rodič 

 v Detskom domove Košice, Uralská 1 
 

Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice  vyhlasuje 

 

 
Výberové konanie číslo:         VK č.  10 /2018  

 

– Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach 

 

Kraj:       Košický 

 

Názov pozície:   vychovávateľ/profesionálny náhradný rodič 
 

Počet voľných miest:   1 

 

Miesto výkonu práce:   Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice 

 

Organizačný útvar:                  úsek starostlivosti o deti. 

 

Termín nástupu:  po ukončení výberového konania ihneď/doba určitá – po dobu 

trvania projektu do 31.07.2019. 

 

Plat:  od 658,- eur / v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe 

v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z./.     

  

Hlavné úlohy:  výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým 

zamestnancom-vychovávateľom v zariadení sociálnoprávnej ochrany 

a sociálnej kurately, zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je 

umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine počas dovolenky, 

práceneschopnosti, aktivít profesionálneho náhradného rodiča 

(supervízia, porada, vzdelávanie, zabezpečovanie odľahčovacej služby 

pre profesionálneho náhradného rodiča). 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady vychovávateľa v zariadení SPODaSK: 

 - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť    

   XIV, 

 - ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť 

   XIV,  

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII  

   alebo časť XIV,  

- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle Zákona č.  

  305/2005 Z.z., § 52, 

 - psychická spôsobilosť v zmysle novely Zákona č. 305/2005 Z.z., § 58. 

 

Jazykové znalosti:     nevyžadujú sa. 
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Počítačové znalosti:   Microsoft Office Word, Microsoft  Office Excel 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie,  

pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti 

s výchovou detí /vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia/, dobré rodinné 

zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia 

 

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. 

 

Doplňujúce požiadavky: bezúhonnosť. 

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:   nevyžadujú sa. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Eva Kmecová 

Telefón      0905 721 769 

E-mail: onu.dedkeuralska@stonline.sk 
Adresa detského domova:  Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice 

 

 

 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

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

b)   kópiu maturitného vysvedčenia, resp. diplomu  alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom    

      dosiahnutom vzdelaní  

c) kópiu  certifikátu o absolvovaní prípravy na  profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti          

d)   kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 

e)  profesijný štruktúrovaný životopis, 

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

g)  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

h) 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. 

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými  

dokladmi 15.12.2018. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. 
 

 


