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Informácia o voľnom pracovnom mieste 
Centrum pre deti a rodiny Svidník – sociálny pracovník 

Číslo výberového konania: CDR SK 2019/06 NP DEI NS III – podaktivita 1.4. 

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

(ďalej len „Centrum“) v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) 

vyhlasuje výberové konanie 

Názov pracovnej pozície:  sociálny pracovník – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom 

záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie 

náhradnej starostlivosti III – podaktivita č. 1.4. v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje 

Počet voľných miest: 2 (doba určitá, do skončenia projektu) 

Miesto výkonu práce:  Centrum (vrátane jeho prevádzok) 

Hlavné úlohy:  Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na zabezpečovanie 

komplexnej odbornej pomoci a starostlivosti o dieťa a jeho rodinu s 

cieľom sanácie rodinného prostredia a podpora procesu 

deinštitucionalizácie centier zlepšením personálneho a profesijného 

zabezpečenia odborných tímov centier s ťažiskovým zameraním na 

rozvoj multidisciplinárneho prístupu v odbornej pomoci 

Termín nástupu:  01.01.2020 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

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

Platová trieda: 8 (Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. – Základná stupnica 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
k 01.01.2019) 

Mzdové ohodnotenie: 806,00 € – 930,00 € v závislosti od platového stupňa 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, napr. rómsky, 
rusínsky 

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s Internetom 

Vodičské oprávnenie: typu B, aktívny vodič 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: bezúhonnosť, profesionalita, schopnosť efektívnej 
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať 
stres a záťaž 

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich predpisov, vrátane jeho novely, t. j. Zákon 
č. 61/2018 Z. z. Dohovor o právach dieťaťa. 
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ 

Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk | Web: www.detskydomovsvidnik.sk 

Adresa na doručenie žiadostí: 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 zaradenie do výberového konania s uvedeným čísla výberového konania. 

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

vzdelaní. 

c) Profesijný štruktúrovaný životopis s fotografiou vo formáte EUROPASS s uvedením celkovej doby 

dosiahnutej praxe. 

d) Motivačný list. 

e) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, kópii diplomu 

a v profesijnom štruktúrovanom životopise. 

f) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín doručenia žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

do 25.11.2019 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra, ktorá je uvedená 

v texte inzerátu. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti! Po tomto termíne budú Vaše žiadosti 

posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 28.11.2019. 
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