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Vyhlásenie výberového konania 

na voľné pracovné miesto v Detskom domove Košice, Uralská 1 

 
 

Detský domov Košice, Uralská 1, 040 12 Košice  vyhlasuje 

 
Výberové konanie číslo:        VK č. 11/2018 

 

Kraj:       Košický 

 

 

Názov pozície:   sociálny pracovnk 
 

Počet voľných miest:   3 v rámci projektu  „NP DEI NS v zariadeniach“ 

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

 
Hlavné úlohy:   Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho 

rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny 

(ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 

rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych 

vecí a rodiny 

Pracovná náplň:                 - vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom  

prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom 

a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK, 

vykonávanie sociálnej práce pre dieťa a jeho rodinu na základe 

zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny a posúdenia    

možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou a/alebo terénnou 

formou,  

- nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej 

osoby  a ďalšie odborné činnosti zamerané na získanie, obnovu 

atď.  rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej 

osoby, 

- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné 

metódy, postupy a techniky sociálnej práce, 

- vedenie prípadovej práce, koordinácia plánovania a realizácia plánu 

sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou/náhradnou rodinou,   

- poskytovanie sociálneho poradenstva a iných odborných metód, 

techník a postupov na riešenie problémov    

v partnerských vzťahoch a v rodičovských konfliktoch,  

- poskytovanie podpory a sprevádzania v priebehu NRS,  

- poskytovanie sociálneho poradenstva pri osamostatnení dieťaťa 

(mladí dospelí) po ukončení pestúnskej starostlivosti, náhradnej 

osobnej starostlivosti, poručníctva a opatrovníctva (s osobnou 

starostlivosťou), 

- vykonávanie odborných činností na účely odbornej diagnostiky  

- plnenie úloh vyplývajúcich z plánu sociálnej práce s dieťaťom a 

plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou    

formou,  



 

- realizácia programov výchovných opatrení, 

- podieľa sa na vypracovaní a vyhodnotení plánu výchovného 

opatrenia dieťaťa, 

- spolupráca pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja 

osobnosti dieťaťa, individuálnych plánov      

sociálnej práce s rodinou v centre  a plánu vykonávania opatrení 

ambulantnou a terénnou formou, 

- zhodnocovanie opatrení a navrhovanie ďalšieho postupu, 

- účasť na tvorbe a na realizácii tréningových a rozvojových 

programov, 

- spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely 

rozhodovania o voľbe 

a uplatňovaní opatrení SPOD a SK, 

- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 

plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného. 
 

Termín nástupu:  1.1.2019 

 

Platové podmienky:  od 702,50 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe 

v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z.) 

   

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom  odbore  sociálna práca 

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: vodičský preukaz sk. B – výhoda (nie podmienka). 

 

Osobné predpoklady: zdravotná a psychická spôsobilosť 

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Anna Onufráková 

Telefón: 0918 879 211 

 

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 vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

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

d)  profesijný štruktúrovaný životopis, 

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

f)  čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 



 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely                  

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

Vybratý uchádzač bude musieť preukázať zdravotnú a psychickú spôsobilosť. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými  

dokladmi je 7.12.2018 

 
 

 

 

 

                              Ing. Jana Funderáková 

                                   riaditeľka DeD 
 

 


