
                                   Senior Dom  SVIDA   

                                 SNP 4, 089 01 Svidník  

 

             zastúpený  Mgr. Františkom Tkáčom, poverený vedením  Senior dom Svida Svidník 

                                                                       vyhlasuje 

 

                          výberové konanie na obsadenie pozície vedúceho sociálneho úseku : 

Zariadenia pre seniorov Senior dom Svida Svidník,  

SNP 4, 089 01 Svidník                

Kvalifikačné predpoklady 

-  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – sociálna práca 

- najmenej  3 roky  odbornej praxe v sociálnej oblasti 

- najmenej  1 rok  riadiacej praxe 

Iné kritéria a požiadavky na uchádzača 

- bezúhonnosť 

- znalosť  príslušnej legislatívy 

- organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť  

- ovládanie programu potrebného pre výkon daného povolania ( Cygnus)                                

- znalosť práce s PC  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Poin 

Zoznam požadovaných dokladov 

- žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom, 

- profesijný životopis, 

- doklad o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, 

- doklady potvrdzujúce požadovanú dĺžku riadiacej praxe, 

- doklady potvrdzujúce požadovanú prax v sociálnej oblasti,  

- potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 

ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 



 

Forma výberového konania 

- ústna časť – prezentácia návrhu „Koncepcia skvalitňovania a rozvoja poskytovania 

sociálnych  služieb na danom úseku“ v rozsahu maximálne 10 min.  

 

- písomná časť – test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy najmä: 

 

- zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

- zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 

 

- zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

- zákon č. 2019/2014 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 

 

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

 

Uzavierka prihlášok  

Uzavierka prihlášok – 31.12.2020 

Zaslanie prihlášok 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke 

s označením „Výberové konanie – názov a sídlo zariadenia“ na adresu: 

Senior dom Svida  

SNP4  

089 01 Svidník 

 Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky. 

Termín (dátum, čas a miesto) výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia 

požadované predpoklady, oznámený písomne mailom. 

Svidník 11.12.2020                                                                                   Mgr. František Tkáč    

                                                                                                            Riaditeľ /poverený vedením/                                                                                                                                      


