
Informácia o voľnom pracovnom mieste  

v Centre pre deti a rodiny Bratislava- Röntgenova 

profesionálny rodič 

 

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:  
 
Kraj:        bratislavský 
 
Názov pracovnej pozície:   profesionálny rodič 
   
Počet voľných miest:   1 
 

Miesto výkonu práce:     Centrum pre deti a rodiny Bratislava- Röntgenova,  
                                                 Röntgenova 6, 851 01 Bratislava, a miesto bydliska   
                                                      profesionálneho rodiča /vlastný bytový priestor/ 

 

 
Hlavné úlohy:   profesionálny rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý sa 

stará o zverené dieťa vo svojom domácom prostredí 
 

Termín nástupu:  ihneď 
 

Mzda  855,- Eur 
 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  
 

Kvalifikačné predpoklady:  Nižšie stredné odborné vzdelanie 
                                                   Stredné odborné vzdelanie 
                                                   Úplné stredné odborné vzdelanie 
                                                   Úplné stredné všeobecné  vzdelanie /gymnázium/ 
 
Jazykové znalosti:    nevyžadujú sa 
 

Počítačové znalosti:     mierne pokročilý 
 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:   
 

- pozitívny vzťah k deťom, empatia 
- skúsenosti s výchovou detí (vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia), 
- chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, 
- zodpovednosť, vysoká flexibilita a odolnosť voči záťaži, 
- dobré rodinné zázemie   
 

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona:  
§ 52 zákona č. 305/2005 a § 15 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z. 

 

Osobitné kvalifikačné požiadavky:  Certifikát z prípravy na výkon profesionálneho rodičovstva 
 

 

 

 



Kontakt pre poskytnutie informácií:   
 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:   
Mgr. Daniela Horínková - vedúca CPPR /centra podpory profesionálnych  rodín/ 

Telefón:  0917 943 409     

E-mail:   cppr@cdrba-rontgenova.sk 

Adresa: Centrum pre deti a rodiny Bratislava-Röntgenova  
                Röntgenova 6, 851 01, Bratislava 
 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu 

profesionálneho rodiča: 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie 

o voľnom pracovnom mieste 
b) kópia maturitného vysvedčenia (príp. diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)  
c) certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo 
d) výpis z registra trestov, vrátane výpisu z RT partnera, nie starší ako 3 mesiace 
e) súhlas partnera s vykonávaním profesionálneho rodičovstva 
f) profesijný štruktúrovaný životopis 
g) motivačný list 
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až g) 
i) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 
j) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom 

posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými 

dokladmi je do 6.4.2022. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra pre deti, 

ktorá je uvedená v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú 

prepravu. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú 

pozvaní na osobný pohovor. 

 

V Bratislave  18.03. 2022 

 

 

 

 

 

                                                      Mgr. Viliam Gyürke                                                               

                                                                riaditeľ CDR 

                                                    Centrum pre deti a rodiny  

                                                       Bratislava- Röntgenova                                  


