
 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti 

a rodiny Banská Bystrica, Kollárova 29, 974 01  Banská 

Bystrica na pozíciu: sociálny/a pracovník/čka  
  

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:  CDR BB-41/2022 EPÚ 

Názov pracovnej pozície:  sociálny pracovník (zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme) 

Počet voľných miest:  1 (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)  

Miesto výkonu práce: Banská Bystrica 

Termín nástupu:    december 2022  

 

Hlavné úlohy:  sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  
vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa v zmysle platnej legislatívy, vypracovávanie individuálneho plánu 

rozvoja osobnosti dieťaťa, vypracovanie individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou, spolupráca 

s inštitúciami na všetkých úrovniach v oblasti zabezpečenia ochrany práv a právom chránených záujmov 

dieťaťa, ... 

 

Platová trieda: od 8 ( od 914,00 EUR podľa praxe + príplatky)v zmysle zákona NR SR č. 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

     

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca  

(zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 

v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

 

Jazykové znalosti:  výhodou je ovládanie aj iného ako úradného jazyka 

Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom, PowerPoint 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, spoľahlivosť, kreativita, flexibilita, 

komunikatívnosť, záujem sa vzdelávať, vzťah k deťom,  schopnosť pracovať v tíme, schopnosť 

vytvoriť stratégiu sociálnej práce v centre, schopnosť analyzovať potreby sociálnej starostlivosti, 

schopnosť metodicky usmerňovať jednotlivca, skupinu, tím v oblasti sociálnej práce. 

Vlastnosti: profesionalita, samostatnosť, flexibilita, priamosť, čestnosť, otvorenosť v komunikácii. 

Ďalšia požiadavka: morálna bezúhonnosť.  

Prax je výhodou. 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov: č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 36/2005 Z.z. 

o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, 

zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 

v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Jana Golianova 

Telefón:  048/2433004 

E-mail:    jana.golianova@dedsvetluska.sk 

Adresa:  Centrum pre deti a rodiny  Banská Bystrica, Kollárova 29, 974 01  Banská Bystrica 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu sociálny/a 

pracovník/čka centra zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: 

 písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom 

pracovnom mieste;  

 motivačný list;  

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní;  

 písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

 profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a 

profesijnom štruktúrovanom životopise;  

 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 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 22.11.2022. 

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

inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. 

Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-

mail kontakt uveďte,  prosím, vo svojej žiadosti. 

 


