
Vyhlásenie výberového konania v Centre pre deti a rodiny Svidník  

Výberové konanie č.: VK č. 6 /2022  

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme: vedúci úseku starostlivosti - vychovávateľ 

 

Počet voľných miest: 1  

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník 

Termín nástupu: 1.12.2022  

Pracovný čas: týždenný pracovný čas 37,5 hodín, rovnomerne rozvrhnutý možnosť pružného  

pracovného času  

Hlavné úlohy:  

- Výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je  

vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

- Vedúci úseku starostlivosti o deti je zamestnancom, ktorý zabezpečuje plynulý chod samostatne  

usporiadaných skupín, zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov, interných noriem na  

úseku starostlivosti o deti, koordinuje výchovnú činnosť profesionálnych rodín.  

Platová trieda: podľa Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo  

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

a nadväznosti na aktuálne nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf  

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA  

Požadované vzdelanie: kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v kategórii  

vychovávateľ v súlade so zákonom č.138/2019 Z.z., podľa vyhl. MŚVVŠ SR č. 1/2020 Z.z.  

Príloha č. 3., 3. diel, alebo spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v niektorej  

z kategórii odborných zamestnancov. 

  

Požadovaná riadiaca odborná prax: 5 rokov.  

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: kladný vzťah k deťom, profesionalita, schopnosť  

efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž.  

 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z.  

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.  

z. o rodine v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace  

ďalšie právne predpisy,  

 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa  

regiónu( rusínsky a pod.)  

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, Internet, e-mail pošta,  

elektronická komunikácia  



 

Podmienkou uzatvorenia 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 sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

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

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ladislav Hribik  

Telefón : 0945 450914  

E-mail: riaditel@svidnik.cdrsk.sk  

Adresa : Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu:  

 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru /zaradenia do výberového konania 

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

podľa požadovaných kvalifikačných predpokladov ( overená kópia), doklady potvrdzujúce splnenie 

osobitných kvalifikačných predpokladov,  

c) životopis /formát EUROPASS  

d) písomné čestné vyhlásenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu  

činnosti vychovávateľa – vedúceho úseku starostlivosti o deti  

e) 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  

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

21.11.2022. Zasielajte ich alebo osobne doneste na adresu Centra pre deti a rodiny Svidník,  

Partizánska 306/6, 089 01 Svidník. 

 

Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční 28.11.2022 v CDR  

Svidník o 9.00 hod.  

 

 

 

 

Vo Svidníku dňa 10.11.2022                                                              Mgr. Ladislav Hribik 

                                                                                                                    riaditeľ  CDR 


