
Vyhlásenie výberového konania 1/2019 

Kraj: Trenčiansky 

Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice,  M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 

Výberové  konanie číslo: 1/2019 

Názov pozície: Profesionálny rodič 

Počet voľných miest: 1 

Organizačný útvar: Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice , M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 
(adresa trvalého pobytu) 

Hlavné úlohy: 

Profesionálny rodič (ďalej PR) osobne zabezpečuje v plnom rozsahu po stránke výchovnej, sociálnej, vzdelávacej 
a zdravotnej 24 hodín denne starostlivosť o dieťa v mieste výkonu práce, ktorým je jeho adresa trvalého pobytu. 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: úplne stredoškolské s maturitou 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, pozitívny vzťah k 
deťom, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži a stresu, 

Požadované odborné znalosti: certifikát z prípravy na výkon profesionálneho rodičovstva, 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: úplne stredoškolské s maturitou, absolvovanie prípravy na výkon 
profesionálneho rodičovstva 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Detský domov, M. Nešpora 104/16, Ilava-Klobušice 

Mgr. Anna Pagáčová – riaditeľka DeD, 0905691947, riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk 

Mgr. Adriana Cigáňová – vedúca úseku starostlivosti o deti, 0918877862, 
socialne1.ilavaklobusice@ded.gov.sk 

  

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a)      Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania 1/2019 

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

c)      fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu, 
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d)      fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej                                                                                             
starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín, 

e)      profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, 

f)      písomný súhlas partnera na výkon PR, 

g)     doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky 
zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné 
s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy, 

h)      písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 

ch)    motivačný list, 

i)      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín doručenia žiadosti do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 25.02.2019. 
Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú žiadosti posúdené 
a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

Predpoklad realizácie výberového konania je 27.02.2019 

Termín začiatku pracovného pomeru je možný od 01.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


