
Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu 

profesionálny náhradný rodič v Centre pre deti a rodiny Poprad 

 

Centrum pre deti a rodiny Poprad, Pavlovova 4375/11, 058 01  Poprad vyhlasuje 

Výberové konanie číslo:    VK č. 2/07/2019 

Kraj:     Prešovský 

Názov pozície:   profesionálny náhradný rodič 

Počet voľných miest:   3 

Miesto výkonu práce:   vlastné bytové podmienky 

Termín nástupu:   ihneď 

Požiadavky na zamestnanca: najmenej nižšie odborné vzdelanie alebo stredné odborné 

vzdelanie, úplné stredné všeobecné alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie, absolvovaná príprava na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

v ustanovenom rozsahu a jej písomné zhodnotenie 

v zmysle vyhlášky č. 103/2018 Z.z. § 15 ods. 2 

Zoznam požadovaných dokladov:   

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

b) Fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, 

c) Fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti , 

d) Profesijný štrukturovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, 

e) Výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako tri 

mesiace, 

f) Písomný súhlas partnera na výkon PNR, 

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, 

i) Motivačný list, 

j) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Jazykové znalosti:   nevyžadujú sa 



Počítačové znalosti:   Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet 

Požadované schopnosti: profesionalita, komunikatívnosť, flexibilita, empatia,     

ústretovosť, dôraz poskytnúť deťom rodinu, ústretovosť, 

dôkladná spolupráca 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  psychická spôsobilosť na výkon práce PNR v súlade s § 

58 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 22 vyhlášky č. 103/2018 zb. z. ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 

Z.z. 

      

Lehota podania a miesto na podanie žiadosti je do 01. 08. 2019 do 15,00 hod. na adresu 

Centrum pre deti a rodiny Poprad, Pavlovova 4375/11, 058 01  Poprad. Spôsob podania 

žiadosti je prostredníctvom pošty alebo e-mailom na adresu ded.poprad@mail.telekom.sk . 

V prípade zaslania žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť 

žiadosť aj s požadovanými dokladmi písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového 

konania. Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie 

do výberového konania je dátum na poštovej pečiatke podanej žiadosti spolu s požadovanými 

dokladmi alebo dátum doručenia žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe. Kontaktná 

osoba na účely výberového konania je Mgr. Jaroslava Tomášová – koordinátorka CPPR tel. č. 

052/2433014.  

Výberové konanie č. 02/07/2019 sa uskutoční dňa 05. 08. 2019 o 9,00 hod. v priestoroch 

Centra pre deti a rodiny Poprad, Pavlovova 4375/11, Poprad, druhé poschodie. 

V prípade úspešného výberového konania uchádzač predloží doklady o splnení 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. 
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