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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA 

Riaditeľ Centra sociálnych služieb Dúbrava 
so sídlom v Dúbrave 41, 067 73  Ubľa 

prijme do pracovného pomeru  
 

Sociálneho pracovníka/-čku 
 

Pracovné podmienky: 

 Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu 
neurčitú 

 
Požadovaná kvalifikácia: 

 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (zákon č. 448/2008 a č. 219/2014 

Z.Z.   v znení neskorších predpisov), 

 
Iné kritéria a požiadavky: 

 Znalosť práce s PC 

 Flexibilita 

 Komunikatívnosť 

 Tímová práca 

 Dôslednosť 

 Pružnosť v myslení(adaptácia, flexibilita) 

 Samostatnosť 

 Vodičské oprávnenie “B“ výhodou 
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom,  
v ktorej je jednoznačne určené o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza 

• Profesijný životopis 
• Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. praxi 
• Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu 

činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov 
• Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v 

zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

(Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete CSS Dúbrava súhlas 
so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský 
preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-
mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, 
vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), zručností a ďalšie uvedené v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača 
o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. 

Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a 
neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov 
v zmysle § 23. 
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Pre účely preukázania bezúhonnosti úspešného uchádzača o pracovnú pozíciu sociálny 
pracovník sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a to:  
1.)  meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak 
došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 
2.)  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
3.)  adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,  
4.)  štátne občianstvo, 
5.)  pohlavie, 
6.)  číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu 
7.)  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 
Úspešný uchádzač na pracovnú pozíciu sociálny pracovník, ktorého výberová komisia 
vyberie na výberovom konaní na uvedenú pracovnú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym 
úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom 
„Pracovnej zmluvy“  doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu 
realizovania výberového konania.  
 
Forma odmeňovania: 
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 v znení neskorších 
predpisov. 
Platová trieda: 6 
Hrubá mzda: od 757,50 € do 909,50 € 
 
Termín podania žiadosti: 
Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania 
s požadovanými dokladmi doručiť:  

 Osobne 

 Zaslať poštou na adresu zariadenia: 
Centrum sociálnych služieb Dúbrava, Dúbrava 41, 067 73 Ubľa 

 Emailom:       @ riaditel@css-dubrava.vucpo.sk 

                                    @ ekonom@css-dubrava.vucpo.sk 

 
Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 10.05.2021 (rozhodujúcou 
pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke). 
Záujemcovia, ktorých žiadosti boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do 
výberového konania. 
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú 
pracovnú pozíciu. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači včas informovaní písomne alebo 
telefonicky pred začatím konania. Riaditeľ CSS Dúbrava si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky a CSS Dúbrava ich už nebude kontaktovať. 

 
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: 

      ☎ 0902 447 144,       

       @ riaditel@css-dubrava.vucpo.sk 
       @ ekonom@css-dubrava.vucpo.sk 


