
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny 

Žitavce 

Centrum pre deti a rodiny  Žitavce, Hlavná 102, 952 01 Žitavce  vyhlasuje: 

Výberové konanie číslo:  03/2022                        Kraj: Nitriansky 

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec 

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Žitavce, Hlavná 102, 952 01 Žitavce 

Termín nástupu: od  05.04.2022 

Platové náležitosti:  4PT od 790 € 

                                  5PT od 872,50 € 

                                  6PT od 976,50 € 

                                  7PT od 1 064,50 €  

Uvedená základná zložka mzdy v hrubom je platová trieda bez sumy zvýšenia platovej tarify, ktorá 

sa určuje na základe započítanej praxe pedag. zamestnancom.    

Hlavné úlohy – pracovná náplň:   

Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, v samostatnej 

usporiadanej skupine. Zabezpečovanie fyzickej starostlivosti, voľnočasových aktivít detí, 

zabezpečovanie stravovania varením v samostatnej skupine detí. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné  predpoklady  

- Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľstvo 

- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vychovávateľstvo 

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika 

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vychovávateľstvo 

 

Prax: aspoň 1 rok 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, 

Microsoft  Powerpoint, Internet na pokročilej úrovni. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, 

schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž, 

angažovanosť pre sociálnu prácu, schopnosť efektívnej komunikácie, 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Alena Vinceová  

Telefón: 037/243 30 33 – 0915 648 656 

E-mail: cdrzitavce@cdrzitavce.sk 

Adresa :                             Centrum pre deti a rodiny Žitavce 

           Hlavná 102, 952 01 Žitavce 

 

 

 



Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania: 

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

b. motivačný list, 

c. kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, 

d. profesijný štruktúrovaný životopis,  

e. písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície, 

f. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b,c,d,e,  

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. 

h. čestné prehlásenie o bezúhonnosti (tlačivo poskytne CDR) 

i. predložiť vypracovaný psychologický posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 zákona č. 

305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(predloží iba úspešný uchádzač). 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 

15.03.2022 (vrátane).  

V určenom termíne ich zasielajte na adresu CDR alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu.  

Svoj telefonický a e-mailový kontakt uveďte vo svojej žiadosti. Rozhodujúci je dátum podania na 

poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači  spĺňajúci 

požiadavky pozvaní na výberové konanie. 

 

 

V Žitavciach dňa  03.03.2022 


