
VÝBEROVÉ KONANIE 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Bratislavská (so sídlom Ševčenkova 21, 

851 01 Bratislava) a Trnavská pobočka (so sídlom Námestie Jozefa Herdu 1, 917 01 Trnava), vyhlasuje 

výberové konanie na pozície: 

• Sociálny pracovník– so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými 

rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský 

kraj) / Trnava (Trnavský kraj) 

• Špeciálny pedagóg- so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými 

rodinami v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský 

kraj)  

• Psychológ- so zameraním na náhradnú rodinnú starostlivosť a prácu s ohrozenými rodinami 

v prirodzenom rodinnom prostredí; miesto výkonu práce Bratislava (Bratislavský kraj) / 

Trnava (Trnavský kraj) 

 

Kvalifikačné predpoklady pre pozície sociálny pracovník: 

• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca1 alebo 

• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, 

verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, 

alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu 

v prípade, ak k 1. januáru 2015 vykonával pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom 

zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov2 

alebo 

• uprednostňujeme minimálne 3-ročnú zdokumentovanú prax v odbore 

 

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu špeciálny pedagóg: 

• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika (jednoodborové štúdium), 

• uprednostňujeme minimálne 3-ročnú zdokumentovanú prax v odbore. 

                                                
1
 V zmysle § 5 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 

v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2
 V zmysle § 45 ods. 1a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 

v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



 

 

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu psychológ: 

• ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia (jednoodborové štúdium), 

• uprednostňujeme minimálne 3-ročnú zdokumentovanú prax v odbore. 

 
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu žiadosť o prijatie do zamestnania  
(s identifikáciou pracovnej pozície, resp. kombináciu pracovných pozícií, a miesta výkonu práce, 
o ktoré majú záujem), spolu so životopisom a motivačným listom doručiť osobne alebo zaslať poštou 
na adresu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 
Bratislava, resp. emailom na emailovú adresu spiessova@usmev.sk .  
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15/6/2017.  Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar si vyhradzuje právo kontaktovať a na osobný pohovor pozvať iba 
vybraných uchádzačov. 
 
Predpokladaný termín nástupu: júl/august 2017 

Poznámka: Vytvorenie uvedených pracovných pozícií a ich počet je závislý od uzavretia zmluvných 

vzťahov s partnerskými inštitúciami. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Spiessová, spiessova@usmev.sk , 0910 781 773. 

 

Viac informácií o Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar nájdete na webovej 

stránke  www.usmev.sk a na Facebooku https://www.facebook.com/usmev.sk/?fref=ts .  

 

 
 


