
Vyhlásenie výberového konania č. 2/2018 

 

Kraj: Trenčiansky 

 

Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01  Prievidza 

 

Výberové  konanie číslo: 2/2018 

Názov pozície: Sociálny pracovník – Koordinátor CPPR 

Počet voľných miest: 1 – Zastupovanie materskej dovolenky 

Organizačný útvar: Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01  Prievidza  

Miesto výkonu práce: 

Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01  Prievidza – pracovisko Prievidza, ul. Koncová 

364/36  

Hlavné úlohy: 

Sociálny pracovník: Po prijatí dieťaťa do DeD informuje dieťa a jeho rodičov o: právach 

dieťaťa, právach a povinnostiach biologických rodičov, o pláne sociálnej práce s rodinou 

dieťaťa, o spolupráci s rodičmi pri sanácii, pri neúspešnej sanácii rodiny informuje dieťa 

a jeho rodinu o možnostiach zverenia dieťaťa do NRS. Vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa 

podľa príslušnej legislatívy (zákon č. 305/2005 Z.z.) Zodpovedá za vypracovávanie 

individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Poskytovanie sociálneho poradenstva dieťaťu 

a jeho rodine. Prešetrovanie pomerov v biologickej rodine dieťaťa. Spolupráca s orgánom 

SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou. 

Zastupovanie DeD na OS. Spolupráca s ostatnými členmi OT a zamestnancami priameho 

kontaktu.  

Koordinátor CPPR: Koordinovanie Centra podpory profesionálnych rodín, zvolávanie 

a vedenie porád  PR a OT CPPR – zápisy, Kompletizácia mesačných  hlásení + štatistické 

výkazníctvo. Koordinovanie príjmu detí, zodpovednosť za hlásenie zmeny stavu voľných 

miest. Zúčastňuje sa na výbere profesionálnych rodičov spolu s ďalšími členmi odborného 

tímu DeD. Zúčastňuje sa na realizácii návštev v domácnostiach profesionálnych rodín DeD 

Prievidza,  v prípade potreby vypracováva zápis z návštev.Zodpovedá za výpočet zákonných 

nárokov na príspevky pre PR a deti umiestnené v PR.Zodpovedá za kontrolu správnosti 

mzdových výkazov PR a s tým spojený výpočet nárokov PR na stravné poukážky. Zodpovedá 

za výpočet mzdy PR a za odovzdanie podkladov pre prípravu mzdových dekrétov pre PR na 

ekonomický úsek.Vedie evidenciu vreckového deťom PR DeD a zodpovedá za inventarizáciu 

vkladov a výberov na vkladné knižky detí, vrátane priebežnej kontroly.Zodpovedá za 

inventarizáciu majetku v profesionálnych rodinách a evidenciu presunov majetku. 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore Sociálna 

práca 

Požadovaná prax v odbore: 3 roky praxe v odbore a 1 rok prax vo vedúcej pozícií 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint, 

Microsoft Outlook, Internet,  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, 

profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, 

schopnosť zvládať stres a záťaž.  



Iné požadované schopnosti: Vodičský preukaz skup. B  

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Detský domov, Š. Závodníka 494/24, 971 01  Prievidza 

Detský domov, Koncová 364/36, 971 01 Prievidza 

Tel: 046 542 00 37 

Email: csp.bojnice@nextra.sk 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) Žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu 2/2018 

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

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa, 

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

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) čestné vyhlásenie 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 122/2013Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov. 

 

Termín podania žiadosti do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 

12.03.2018.Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači, ktorí budú 

spĺňať požadované vzdelanie a požiadavky,  budú pozvaní na osobný pohovor. 

 

Predpoklad realizácie výberového konania je 19.03.2018 

 

Termín začiatku pracovného pomeru je možný od 4/2018 
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