
 

 
 
 
 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 
v Centre pre deti a rodiny  Remetské Hámre 

sociálny pracovník v CDR v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie 
náhradnej starostlivosti  - NP DEI NS III 

 
 
 
Kraj:  Košický  
 
 

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre  informuje  o voľnom 
pracovnom mieste 

 
 
Výberové konanie:                 VK č.1/2021 
 
Názov pracovnej pozície:   
  SOCIÁLNY PRACOVNÍK - zamestnanec pri výkone práce vo 

verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora 
deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (NP DEI NS III) 

 
Počet voľných miest:   1  
 
Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre, Remetské Hámre č. 

31, 072 41  Remetské Hámre 
 
 
Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho 
rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v centre pre deti a rodiny na základe plánu 
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce 
sociálnych vecí a rodiny a to najmä: 

- vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom 
rodinnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom 
na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp.  výchovného 
opatrenia, 

- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania 
o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK, 

- sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy 
a techniky sociálnej práce, 

- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, 



- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, 
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu, 
- spolupráca s ostatnými zamestnancami CDR a úradmi práce, sociálnych vecí a 
rodiny.  

Ponúkaná hrubá mzda: od 750,00 eur/mesiac 
 
Termín nástupu: 01.07.2021  
Dobe určitá :  do 12/2022 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  
 
Kvalifika čné predpoklady:  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca  
 

Jazykové znalosti:   vítané; výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka – napr. rómsky 

Prax:  nevyžaduje sa, výhodou je prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou 
 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   
 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Etela Kočanová 
Telefón:   0907 287 237, 056 6595390 
E-mail:  centrumhamre@centrumhamre.sk   
 
 
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu  

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní v požadovanom odbore 

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

d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte  EUROPASS 

e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách  

b) až d), 

f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom 
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

     Záujemca o zamestnanie sa podľa § 58 zákona 305/2005 Z.z. preukazuje 

psychologickým posudkom vypracovaným na základe psychologického 

vyšetrenia, ktoré preukazuje psychickú spôsobilosť pre výkon práce v 

priamom kontakte s deťmi. 

 



Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými 
požadovanými dokladmi je do  21.06.2021 (vrátane) 

 

 

Žiadosti do uvedeného termínu zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Remetské 
Hámre, ktorá je uvedená v texte. Po posúdení prijatých žiadosti budú vybraní uchádzači 
pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte vo svojej žiadosti.  

 

 

 

         Mgr. Tatiana ČERVENÁ 

                                                                                                       riaditeľka DeD 


