
Informácia o voľnom pracovnom mieste  

v Detskom domove, Dlhá 179, 949 01 Nitra 

3/2018 

 
Kraj:  Nitriansky 

 

Názov pracovnej pozície: špeciálny pedagóg  

 

Počet voľných miest: 1 

 

Miesto výkonu práce: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra 

 
Hlavné úlohy:  

Špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika detí v detskom domove, 

Špeciálnopedagogické poradenstvo, konzultácie a metodická pomoc pre pedagogických zamestnancov 

zariadenia a pre profesionálnych náhradných rodičov, 

Spolupráca v rámci multidisciplinárneho tímu zariadenia  

Špeciálnopedagogická intervencia, depistáž a detekcia   

Dispenzarizácia maloletých klientov 

Špeciálnopedagogická prevencia a osveta 

Profesionálna orientácia 

Spolupráca so školami a školskými zariadeniami 

Prípadové konferencie – plnenie úloh v sanačnom procese  

Odborné poradenstvo v procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti - odporúčania žiadateľom 

pre dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami 

Individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga 

Vedenie spisovej agendy (individuálny plán klienta so špeciálno – výchovnými potrebami, vyhodnotenia 

individuálnych plánov)  

Termín nástupu: od 1. septembra 2018 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 2, druhý diel, časť II. špeciálny pedagóg) 

 

Prax: nevyžaduje sa 

Vodičský preukaz: skupina B 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft  Powerpoint, 

Internet na pokročilej úrovni 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, 

schopnosť a vôľa sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž 

 

Jazykové znalosti: nepožadujú sa 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová  

Telefón: 0915 570 813 

E-mail: riaditel.nitra@ded.gov.sk  

Adresa: Detský domov, Dlhá 179, 949  01 Nitra 

mailto:.nitra@ded.gov.sk


 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, 

b) motivačný list, 

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

d) profesijný štruktúrovaný životopis,  

e) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície, 

f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,  

g) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade 

s ustanoveniami zákona č.18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov, 

h) kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 

i) predloženie vypracovaného psychologického posudku nie staršieho ako 1 rok v zmysle ust. § 58 

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

niektorých zákonov a § 22 Vyhlášky č. 103/2018 MPSVaR SR. 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 31. 

júla 2018.  

V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú 

vybraní uchádzači  spĺňajúci požiadavky pozvaní na výberové konanie. 

 

 

 

 

 Ing. Viera Podhorová 

       riaditeľka detského domova 


