
Detský domov Macejko, Hviezdoslavova 73, 901 01 Malacky 

 

 

Vyhlasuje výberové konanie na voľné miesto profesionálneho rodiča  

 

Číslo výberového konania:  PR/2017/2 

Názov pracovnej pozície:    Profesionálny rodič 

   

Počet voľných miest:      2 

 

Miesto výkonu práce:    Trvalý, resp. obvyklý pobyt profesionálneho rodiča  

   Miesto naviazané na výkon starostlivosti o dieťa 

   Detský domov Macejko, Malacky 

 

Hlavné úlohy:   profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý 

vykonáva a zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zverené dieťa 

v svojom domácom prostredí 

 

Termín nástupu:  Ihneď, po úspešnom ukončení výberové konania 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Požadované vzdelanie uchádzača:   

Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie 

náhradnej starostlivosti 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:   

Pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo 

znevýhodneného prostredia), chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, zodpovednosť, 

flexibilita, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie. 

 

Prax: vítaná 

Jazykové znalosti:    nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti:    MS Office (Word, Excel), Internet na úrovni mierne pokročilý 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Mgr. Zdenka Klasová 

Telefón: 0918494550 

E-mail: riaditel@dedmacejko.sk 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla výberového konania, 

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

dosiahnutom vzdelaní,  

c) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti, 

d) profesijný štruktúrovaný životopis,  

e) motivačný list  

f) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, uvedené sa týka aj partnera uchádzača,  

g) písomný súhlas partnera s výkonom profesionálneho vykonávania náhradnej starostlivosti, 

mailto:riaditel@dedmacejko.sk


h) písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, životopise 

a ďalších predložených dokladoch, 

i) 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 iných s tým súvisiacich platných bezpečnostných 

predpisov, 

j) súhlas so spracovávaním osobných údajov za účelom výberového konania podľa zákona č. 

122/2013 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 spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi: najneskôr do 30.9.2017 

 

Miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi:  

Zasielať poštou alebo doručiť osobne na adresu Detský domov Macejko, Hviezdoslavova 73, 

901 01 Malacky alebo e-mailom na adresu riaditel@dedmacejko.sk. Chýbajúce požadované 

doklady je nevyhnutné doložiť najneskôr v deň začatia výberového konania. Všetky žiadosti 

budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní do výberového konania. 
 

 

          

        Mgr. Zdenka Klasová 

                   riaditeľka 


