
 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 v Centre pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 Púchov 

 

 

Výberové konanie číslo:   8/2020 

 

Kraj:                                   Trenčiansky 

 

Názov pozície:         profesionálny náhradný rodič    

                                             

Počet voľných miest:        1   

 

Termín nástupu:               03/2021 

 

Hlavné úlohy:                    profesionálny náhradný rodič je zamestnancom CDR, ktorý sa    

           stará o zverené deti vo svojom domácom prostredí  

 

Základná zložka mzdy:    základná mzda 812,- € + príplatky 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou  

Jazykové znalosti:                nevyžadujú sa 

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

Iné znalosti:                          vodičský preukaz – skupina B 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, empatia, 

komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú 

zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), dobré rodinné zázemie, odolnosť voči 

záťaži  

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, Dohovor o právach dieťaťa 

Osobitné kvalifikačné požiadavky:  

certifikát z prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 

60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie alebo 80 hodín,  ak fyzická 

osoba ukončila stredné vzdelanie podľa § 53 ods. 9, príp. ods. 10 zákona č. 305/2005 Z. z.  

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru: 

je aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu 

uchádzača o zamestnanie v zmysle § 22 ods. 1,2,3,4 vyhl. 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: PhDr. Danka Zemanová  

Telefón: 042/4642378 

E-mail: cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

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

b) motivačný list 

c) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

d) doklad o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

e) profesijný štrukturovaný životopis 

f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti 

g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na uvedenú pozíciu 

h) písomný súhlas partnera na výkon práce PNR 

i)  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 

j) písomný  súhlas  dotknutej osoby so spracúvaním  svojich osobných údajov pre účely    

   výberového  konania  na  inzerovanú  pracovnú  pozíciu  v súlade  s  ustanoveniami      

   zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu   

   a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi je do 31.01.2021. V určenom termíne ich zasielajte na emailovú 

adresu: cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com  

 

Termín výberového konania: 02.02.2021 o 13.00 hod. v Centre pre deti a rodiny Púchov 

/predtým Detský  domov Púchov/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


