
Vyhlásenie výberového konania 3/2019 

Kraj: Trenčiansky 

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

Výberové  konanie číslo: 3/2019 

Názov pozície: Sociálny pracovník - pracovné miesto v rámci realizácie Národného projektu Podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach III 

Počet voľných miest: 1 

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

 
Hlavné úlohy:  
 

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD  
SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný 
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a to najmä: 
 
-vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí 
utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK 
 
-vykonávanie soc. práce pre dieťa a jeho rodinu na základe zhodnotenia situácie dieťaťa a jeho rodiny 
a posúdenia možností rodičov riešiť situáciu ambulantnou alebo terénnou formou 
 
- nácvik rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby a ďalšie odborné činnosti zamerané na 
získanie, obnovu atď. rodičovských a iných zručností rodiča alebo inej fyzickej osoby 
 
- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce 
 
- vedenie prípadovej práce,koordinácia plánovania a realizácia plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou/náhradnou rodinou .... 
 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca 

Požadovaná prax v odbore: výhodou 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka – napr. rómsky , maďarský, rusínsky a pod. 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet – užívateľská úroveň, 

Iné požadované schopnosti: Vodičský preukaz skupiny B výhodou 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

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

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: 

mailto:csp.bojnice@nextra.sk
mailto:socialne1.ilavaklobusice@ded.gov.sk


a)      Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania 3/2019, 

b)      vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom   

                         vzdelaní, 

c)      doklad o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu, 

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

e)      čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti2 

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

g)       motivačný list, 

h)      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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


