
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 
 
Kraj:  Nitriansky 
 

Detský domov Komárno 
 
 

Výberové konanie číslo:  2/2018 

Názov pozície:  sociálny pracovník 

Počet voľných miest:  1 

Termín nástupu:  ihneď 

Organizačný útvar:  Úsek starostlivosti o deti 

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3 

Hlavné úlohy:   
- koordinuje a informuje profesionálnych rodičov 
- vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa v spolupráci s ostatnými 

členmi odborného tímu a PR 
- poskytovanie sociálneho poradenstva pre profesionálneho rodiča 
- zabezpečenie kontaktu dieťaťa s biologickou rodinou  
- spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce 

s dieťaťom a rodinou 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore 
 sociálna práca 
 
Jazykové znalosti:  nepožadujú sa 

Počítačové znalosti:  Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Lotus Notes, Internet, 
Microsoft Powerpoint - pokročilé 
 
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:  profesionalita, schopnosť efektívnej 

koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž 
 
Požadované odborné znalosti:  znalosť príslušnej legislatívy najmä: 
- Deklarácia práv dieťaťa, 
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o     
           zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 
Doplňujúce požiadavky:  občianska bezúhonnosť, vodičský preukaz sk.„B“ 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:  nepožadujú sa 

 
Kontakt pre poskytnutie informácií:  Bc. Adriana Kováčová,  
                                                               tel. 035/2433012,  
                                                               e-mail: dedkn.ekonom@mail.t-com.sk 
 
Adresa: Detský domov Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01  Komárno 
 



 
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží 
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu, 
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa, 
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace ( predložiť najneskôr deň  pred 

podpísaním pracovnej zmluvy), 
d) profesijný štruktúrovaný životopis, 
e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d), 
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 
do 07.03.2018. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je 

uvedený v texte inzerátu. V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo 

v prípade nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na 

výberové konanie. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Po tomto termíne 

budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové 

konanie. 
 
 
V Komárne, 07.02.2018 
 


