
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Detskom domove Vranov nad 
Topľou, Daxnerova 90, 093 01 Vranov nad Topľou 

Kraj: Prešovský 

Výberové konanie číslo: 1 / 2018 

Názov pozície: vedúci úseku starostlivosti o deti 

Počet voľných miest: 1 

Miesto výkonu práce: Detský domov Vranov nad Topľou 

Hlavné úlohy: vedúci úseku starostlivosti o deti je zamestnancom detského domova, ktorý 

zabezpečuje plynulý chod všetkých samostatných a špecializovaných samostatných skupín, 
d 

zodpovedá za dodržiavanie predpisov a interných noriem na úseku starostlivosti o deti. 

Predkladá riaditeľovi návrhy na riešenie zásadných otázok fungovania výchovy, samostatne 

rozhoduje o riešení interných otázok na úseku výchovy. 

Termín nástupu: apríl 2018 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor špeciálna pedagogika 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: riadiace schopnosti, pozitívny vzťah k deťom, 

empatia, schopnosť komunikovať otvorene, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s 

výchovou detí /vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia/, odolnosť voči záťaži, 

chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia. Schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na 

riešení problémov, rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá. 

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov , 

Dohovor o právach dieťaťa, Zákonník práce, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška 643/2008, vyhl. 

61/2012. Znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Osobitné kvalifikačné predpoklady: prax v riadiacej funkcii vítaná 



Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Adresa: Detský domov Vranov nad Topľou, Daxnerova 90, 093 01 Vranov nad Topľou 

Ing. Vincent Pihulič - riaditeľ DeD - 057/ 2433021, 0915356405 

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, 

c)vypracovanie plánu riadenia výchovy v detskom domove v rozsahu min. 3 strán 

d) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, 

e) profesijný štruktúrovaný životopis, 

f) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) d), 
A 

g) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

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

konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov, 

ch) v deň výberového konania predloží a odprezentuje projekt riadenia úseku starostlivosti o deti 

v detskom domove max. 15 min. 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

15.03.2018 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. 


