
 

 

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na 
pozíciu sociálny pracovník 

v Centre pre deti a rodiny Tornaľa,  ul. Mierová 1,  982 01 Tornaľa 

Výberové konanie č.:  VK č. 1/2020 
 
Funkcia:   zamestnanec pri výkone práce vo verejnom 
 záujme v rámci Národného projektu  Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  
III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Sociálny pracovník (zariadenia), 
podaktivita   1.4 
 
 
Počet voľných miest: 1 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Tornaľa,  ul. Mierová 1,  982 01 Tornaľa 

Termín nástupu:  podľa termínov podávania žiadosti a termínov výberového konania 
následne nástup ihneď 

Pracovný čas: týždenný pracovný čas 37,5 hodín,  rovnomerne rozvrhnutý  možnosť 
pružného pracovného času 

Platová trieda 7.- tarifný plat od 765.- do 930,- €   (zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky 
v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a do platového stupňa podľa započítanej 
odbornej praxe podľa odpracovaných rokov účinnosťou od 01.01.2019) 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA                                         

Požadované vzdelanie:          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca Mgr. 
(zákon č.219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činnosti v  
oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prax je výhodou. 
                                                     
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 Zákon  č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a s nimi súvisiace ďalšie právne predpisy. 
 
 
 
Iné požiadavky: -     bezúhonnosť, 

- schopnosť rozvíjať efektívnu komunikáciu 
- schopnosť spoločne plánovať proces a prijať zodpovednosť za výsledky 
- schopnosť zorientovať sa v potrebách, možnostiach a porozumení, ktoré 
      klient a jeho okolie má, a vymedziť s nimi oblasť a plán spolupráce 



- práca s rodinou dieťaťa aj v teréne 
- posilňovanie znevýhodnených skupín v spoločnosti, 
- znalosť metód sociálnej práce 

 
    
Jazykové znalosti:  výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa 
regiónu( maďarský, rómsky a pod.)  
 
Počítačové znalosti:   Microsoft Office Word,  Microsoft Office Excel, Internet – pokročilý, e-mail 
pošta, elektronická komunikácia 
 
Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača 
o zamestnanie v zmysle § 22 ods. 1,2,3,4, vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z.  ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Elena Pereczová 

Telefón : 0905843565 
E-mail: riaditel.tornala@ded.gov.sk 
Adresa : Centrum pre deti a rodiny Tornaľa,  ul. Mierová 1,  982 01 Tornaľa 

 
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu: 

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
b) motivačný list 

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce VŠ vzdelanie druhého stupňa 

c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,  

d) profesijný štruktúrovaný životopis, 

e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d), 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

g) písomný súhlas dotknutej osoby 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 s požadovanými 
dokladmi je priebežne. Zasielajte ich alebo osobne doneste na adresu: Centrum pre 
deti a rodiny Tornaľa,  ul. Mierová 1,  982 01 Tornaľa 

Vybraní uchádzači budú pozývaní priebežne na osobný pohovor formou pozvánky 
zaslanej na e-mailový kontakt uchádzača alebo budú oslovení telefonicky. Svoj 
telefonický a e-mail kontakt uveďte, prosím vo svojej žiadosti. 

 

 


