
 Centrum pre deti a rodiny Prievidza, Ul. Š. Závodníka č. 494/24  971 01 Prievidza vyhlasuje 

Výberové konanie číslo: 5/2019 

Kraj:    Trenčiansky 

Názov pracovnej pozície: pomocný/á vychovávateľ/ka s ekonomickou agendou v špecializovanej 

samostatnej skupine s ošetrovateľskou starostlivosťou 

Počet voľných miest: 1 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Prievidza,                                                             

pracovisko Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza 

Termín nástupu: 1.9.2019 

Hlavné úlohy: Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám s ťažkým 

zdravotným postihnutím (ŤZP) s kombináciami fyzických a mentálnych 

postihnutí na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom 

pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti o deti s ŤZP, najmä fyzická 

starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie 

spoločenského správania detí, vykonávanie pomocných prác pri realizácii 

výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy. Z 

menšej časti práca pozostáva z organizačného a ekonomického 

zabezpečovania prevádzky samostatnej výchovnej skupiny s vedením 

hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy.  

Platové podmienky: od 780,- €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov + príplatky za soboty, nedele, sviatky a zmennosť. 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie  

Jazykové znalosti:  nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: základné vedomosti Microsoft Office (Word, Excel), práca s internetom 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:  

Bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť, tímová spolupráca, 

schopnosť správne identifikovať potreby dieťaťa, uplatňovanie prvkov 

rodinnej výchovy pri výkone všetkých domácich a pomocných prác, 

praktické skúsenosti s vedením ekonomickej agendy výhodou, 

samostatnosť, trpezlivosť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres. 

         

Požadované odborné znalosti:  

znalosť zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  



Meno kontaktnej osoby: Mgr. Tomáš Smatana 

Telefón:   046 5420037, 0905 645 333 

E-mail:   cdr.prievidza@cdrpd.sk 

Adresa:   Centrum pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24, 971 

01  Prievidza 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na pracovnú pozíciu pomocného 

vychovávateľa s ekonomickou agendou,  zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania 

VK 5/2019 

b) motivačný list 

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

vzdelaní podľa osobitného predpisu 

d) profesijný štrukturovaný životopis  

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách c) až e) 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

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 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

h) výpis z registra trestov nie starší ako 30 dní. 

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj 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 sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými 

dokladmi je do 5.8.2019. V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny 

Prievidza alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na 

poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú žiadosti posúdené a vybraní 

uchádzači, ktorí budú spĺňať požadované vzdelanie a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie. 

Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte,  prosím, vo svojej žiadosti. 

Predpoklad realizácie výberového konania je 06.08.2019. 


