
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste                                                                                 

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

 

 

Výberové konanie číslo:  9/2020 

 

Kraj:            Trenčiansky 

 

Funkcia:           špeciálny pedagóg – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom 

           záujme     

                                          

Počet voľných miest:       1 (zastupovanie počas MD + RD) 

 

Miesto výkonu práce:       Centrum pre deti a rodiny Púchov, Štefánikova 832, 020 01 

            Púchov  

         

Termín nástupu:                03/2021 

 

Hlavné úlohy:      odborná špeciálno-pedagogickú činnosť vykonávaná špeciálnym 

pedagógom v zariadení sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately   

 

Platová trieda: od PT 6 -  podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

  

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa – odbor špeciálna pedagogika, prax  

     výhodou         

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť, 

flexibilita, kreativita, zodpovednosť, schopnosť zvládať stres a záťaž, bezúhonnosť, empatia, 

pozitívny prístup pri riešení problémov, schopnosť pre tímovú spoluprácu, trpezlivosť, 

organizačné schopnosti, záujem o ďalšie vzdelávanie 

 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov NR SR:  

• č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

• vyhláška č.103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,    

• č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancoch pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

• č. 317/2009 Z.z o pedagogických a odborných zamestnancoch 

• č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  

• č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 



 

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 

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 zmysle neskorších predpisov. 

Iné požiadavky: bezúhonnosť, vodičský preukaz – skupina B 

 

Jazykové znalosti: nepožaduje sa  

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Outlook Internet, Microsoft PowerPoint  

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  PhDr. Danka Zemanová  

Telefón: 0915/913067 

E-mail: cdrpuchov@cdrpuchov.onmicrosoft.com 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberu 

b) motivačný list 

c) kópiu diplomu    

d) profesijný štrukturovaný životopis vo formáte EUROPASS 

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

f) písomné čestné vyhlásenie  o zdravotnej spôsobilosti 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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 alebo  poštou. 

 

Termín VK:  02.02.2021 o 11.00 hod. v Centre pre deti a rodiny Púchov /predtým  Detský 

domov Púchov/. 
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