
Informácia o voľnom pracovnom mieste 
v Centre pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra

6/2019

Kraj:  Nitriansky

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ v zariadení v zariadení SPODaSK v rámci Národného projektu 
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach (NP DEI NSvZ)

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Hlavné úlohy: 
Zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je umiestnené v profesionálnej náhradnej rodine počas dovolenky, 
práceneschopnosti, rôznych aktivít profesionálneho náhradného rodiča/rodičov (napr. pracovná porada, 
vzdelávanie, supervízia, zabezpečenie odľahčovacej služby pre profesionálneho náhradného rodiča).

Zabezpečenie odbornej činnosti so zameraním na prácu s dieťaťom a členmi jeho rodiny na základe 
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného 
opatrenia alebo počas realizácie výchovného opatrenia v zariadení SPODaSK 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:
- zabezpečuje všetky potreby dieťaťa, všestrannú a nepretržitú starostlivosť,
- poskytuje výchovu a pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
- zodpovedá  za  kvalitu  vypracovania,  priebehu  a výsledkov  výchovy  podľa  plánu  výchovnej  práce 

s dieťaťom alebo podľa  individuálneho plánu,
- sleduje vývoj dieťaťa a svoje poznatky o vývine pravidelne zaznamenáva,
- vo výchovnej práci volí výchovné metódy, ktoré sú v súlade s deklaráciou detských práv,
- svojou výchovnou činnosťou rozvíja duševný  a fyzický vývoj dieťaťa,  prehlbuje manuálne zručnosti 

dieťaťa, rozvíja  mravné cítenie,
- vedie a pripravuje dieťa pre reálny život, stará sa o šatstvo, obuv a celkové zaopatrenie dieťaťa,
- vytvára podmienky pre zdravý vývin dieťaťa,
- podporuje  kontakty  s biologickou  rodinou  dieťaťa  a  umožňuje  stretávanie  sa  dieťaťa  s biologickými 

rodičmi v zariadení SPODaSK,
- spolupracuje s ostatnými zamestnancami zariadenia SPODaSK a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
- v prípade, že vychovávateľ nebude využiteľný pre PR, bude pracovať na samostatnej skupine,
- plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu: ihneď až do skončenia NP DEI NSvZ do 31.7.2019 (doba určitá)

Kvalifikačné predpoklady: 
Minimálne k  valifikačné a     odborné predpoklady vychovávateľa v     zariadení SPODaSK:  
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV, 
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV,
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo 

časť XIV,
- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle ust.

§ 52 zákona   č. 305/2005 Z.z., 
- psychická spôsobilosť v zmysle zákona ust. § 58 zákona  č. 305/2005 Z.z.

Prax: nevyžaduje sa



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, 
angažovanosť pre sociálnu prácu, schopnosť efektívnej komunikácie

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: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949  01 Nitra

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 v písm. b), c), d) a e), 
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,

j) absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle ust.  § 52 
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

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

do 10. mája 2019. 

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 
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