
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

v Centre pre deti a rodiny Topoľčany 

odborný zamestnanec- špeciálny pedagóg  

 

Výberové konanie č. 13/2020 

Kraj: Nitriansky 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Centra pre deti a rodiny Topoľčany, 

Kalinčiakova 4295, 955 01 Topoľčany, v súvislosti s § 11a zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) 

 

vyhlasuje výberové konanie  

Názov pracovnej pozície: odborný zamestnanec- špeciálny pedagóg  

V súlade s § 19 -20 č. 138/2019 Z. z. zamestnanec pri výkone 

práce vo verejnom záujme 

Počet voľných miest:   1 

Miesto výkonu práce:  Všetky organizačné jednotky centra v meste Topoľčany 

Hlavné úkony:  Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v 

zariadení 

( Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom 

záujme zákona č. 341/2004 Z. z. a zákonom č. 138/2019 

Termín nástupu:               ihneď 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNACA: 

Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa  

Ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov- VŠ II stupňa  špeciálna 

pedagogika alebo v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov,  

Jazykové znalosti: vítané 

Počítačové znalosti: MS Office- Word, Excel, PowerPoint 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zmysel pre rodinnú výchovu, zvládanie 

náročných situácií, predpoklady pre tímovú spoluprácu, chuť pomáhať deťom s vyrovnávaním 



sa osobných strát, odlúčením...schopnosť pracovať s heterogénnymi skupinami deti...vekovo, 

mentálne, osobnostne, s rôznymi postihnutiami  

 Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: zákon č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Dohovor o právach dieťaťa 

a zákon o rodine.  

Pracovný čas: nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, nepretržitá prevádzka aj počas 

víkendov.  

Podmienkou uzatvorenie pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača 

o zamestnanie v zmysle § 22 ods. 1, 2, 3, 4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej 

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

vyšetrenie pre úspešného uchádzača zabezpečuje centrum.  

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Viera Miklašová 

Telefón: 0905 234 066 

E-mail: projektovy@cdrto.sk  

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie na pracovnú pozíciu 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

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

dosiahnutom vzdelaní podľa požadovaných kvalifikačných predpokladov  

c) profesionálny štruktúrovaný životopis 

d) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti  

e) písomné čestné vyhlásenie o telesnej spôsobilosti o duševnej spôsobilosti vo vzťahu 

k výkonu činnosti  

f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom 

posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov 

g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti odborného zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 

Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

Termín doručenia všetkých požadovaných doklade je do 30.12.2020 do 15.00hod. 

V určenom termíne ich zasielajte alebo doneste osobne na adresu centra, ktorá je uvedená 

v texte inzerátu. 

Výberové konanie sa bude konať osobným pohovorom.  
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