
PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, Löfflerova 2, 040 01 Košice, 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: 

 

PROFESIONÁLNY RODIČ 
 

Kvalifikačné predpoklady:  

Ukončené úplné SŠ vzdelanie – absolvovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti. Absolvovanie psychologického vyšetrenia. 

Náplň práce:   
Priama starostlivosť o deti pri zabezpečovaní náhradnej starostlivosti pre deti vo veku                  

od 0-rokov, najmä fyzická a psychická starostlivosť o deti, hygienické návyky, saturácia 

základných fyzických a psychických potrieb detí, pomoc pri realizácii výchovno-vzdelávacích 

procesov, sledovanie zdravotného stavu a aktívne zabezpečenie domácej zdravotnej 

starostlivosti. 

Ponúkaný plat: Podľa zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonníka práce § 118- §120 

Druh pracovného pomeru:  PP na dobu určitú , pracovný úväzok 1,0 ( 37,5 hod./týždeň ) 

Miesto výkonu práce: v domácom prostredí profesionálneho rodiča  

Termín nástupu: ihneď 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikačné zručnosti, ochota odborne rásť, 

hodnotová orientácia, zodpovednosť. 

Požadované doklady pre výberové konanie: 

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania, 

 fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní,  

 fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa 

osobitného predpisu, 

 fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne 

vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín, 

 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, 

 výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako                   

3 mesiace, 

 písomný súhlas partnera na výkon PR, 

 doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa 

podmienky zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy, 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, 

 motivačný list, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017   
 

Žiadosti s dokladmi prosím zasielajte na adresu: PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM, 

Löfflerova 2, 040 01  Košice, alebo na e-mailovú adresu: pscentrum@pscentrum.sk 

s predmetom: profesionálny rodič. Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Horváthová – riaditeľka - 

055/6719 358, Ing. Zuzana Madárová - 055/3813 666 

mailto:pscentrum@pscentrum.sk

