
Informácia o vol'nom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny 

Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník  

 

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

v súvislosti so zákonom číslo  138/2019 Z.z. o pedagogickych a odbornych zamestnancoch 

a o zmene a doplneni niektorych zfkonov v zneni neskoršich predpisov, vyhlasuje výberové konanie  

                                                                     VK 8/2022 

 

Názov pozicie: vychovávateľ – pedagogický zamestnanec  

 - zamestnanec pri vykone práce vo verejnom záujme 

 

Počet vol'nych miest: 1 

Pracovné miesto - plny úväzok 

 

Miesto vykonu práce: Centrum pre deti a rodinu Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník  

 

Pracovná náplň: 

Podľa katalógu pracovnych cinnosti s prevahou duševnei práce pri vykone práce vo 

verejnom záujme, podľa nariadenia vlády SR  číslo 354/2018 Z.  2.čast' 17 – vychovávateľ (pedagogický 

zamestnanec).  

Vychovávateľ - vykonáva odbornú vychovno vzdelávaciu cinnost' s det'mi a mladými 

dospelymi, umiestnenymi v Centre pre deti a rodiny počas realizácie vychovného opatrenia  

v Centre pre deti a rodiny, na základe plánu práce s diet'at'om a jeho rodinou. ktory je vypracovaný v 

spolupráci s UPSVaR. 

 

Termin nástupu: 01.02.2023 

 

Pracovny čas:  nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v nepretržitej prevádzke,  

 

Odmeňovanie: podl'a zákona  553/2003 Z.z. o odmeňovani niektorych zamestnancov pri 

vykone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich 

predpisov. Platová trieda 7 – tarifný plat 1096.50 € + priplatok podl'a rokov započitanej  

 

Požiadavky na zamestnanca:  
Požadované vzdelanie podľa Vyhlášky 1/2020, ktoru sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.  

Požadované schopnosti a osobitné vlastnosti: profesionalita, efektívna komunikácia, empatický prístup, 

schopnosť pracovať v tvorivom kolektíve, kooperácia, flexibilita, schopnosť ovládať stres a záťaž.  

 

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

právnej ochrane detí a sociálnej kuratele; zákon 361/2005 Z.z. o rodine, zákon 552/2003 Z.z. o výkone práce 

vo verejnom záujme v znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 138/2019 

Z.z. o pedagogickýchj a odborných zamestnancoch a súviasiace právne predpisy. 

 

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologický posudok o psychickej 

spôsobilosti vykonávat' pracovnú poziciu uchádzača o zamestnanie v zmysle par. 22 ods. 1, 2, 3, 

4  vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z.2., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  

č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení a doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov. 

 

Iné požiadavky: bezúhonnost', vodičské oprávnenie skupiny B,  

 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 



Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, PowerPoint, Internet - pokročily 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Mgr. Ladislav Hribik, riaditeľ 

Telef6n : +421 945 450 914 

Email: riaditel@cdrsk.sk   

 

Mgr. Nataša Polovčíková 

Telefón: 0918 983 185 

Email: natasa.polovcikova@cdrsk.sk 

 

Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Svidník  

                        Partizánska 306/6, 089 01 Svidník 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie do výberového konania:  

a) písornná žiadost' o zaradenie do výberového konania  

b) kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu  o najvyššom dosiahnutom vzdelani 

    podl'a osobitn6ho predpisu 

c) profesijný štruktúrovaný životopis  

d) pisomné čestné vyhlásenie o pravivosti všetkých uvedených údajov uvedenýchv písmene a) až d) 

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

f)  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

g) pisomny súhlas dotknutej osoby so spracovávaním  svojich osobnych údajov za účelom  

posúdenia vhodnosti kandidáta na pracovnrú poziciu v súlade s ustanoveniami 

zákona (,. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych údajov, 

 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s vyššie uvedenými dokladmi zasielajte poštou na adresu 

Centra: 

Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník alebo emailom na adresu: 

natasa.polovcikova@cdrsk.sk do 15.01.2023. Svoju žiadosť označte číslom výberového konania VK 2/2022. 

Uchádzači vyhovújúci kritériám budú pozvaní na výberové konanie. 

 

Vo Svidníku dňa 20.12.2022                                                                       Mgr. Ladislav Hribik 

                                                                                                                     Riaditeľ CDR 
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