
Špecifikácia pracovnej pozície vychovávateľ/ka pre deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími 
potrebami v rámci realizácie projektu "Detský kútik pri Trenčianskej univerzite" 

 

Pozícia vychovávateľa/vychovávateľky pre deti zo špeciálno výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) pre novo otvorený Univerzitný detský kútik pri TnUAD pre zabezpečenie 

krátkodobej flexibilnej starostlivosti o deti od 3 do 11 rokov. 

Pracovný pomer na dobu určitú na 2 roky. Plný pracovný úväzok - 40 hodinový týždenný 

pracovný úväzok s flexibilným pracovný časom. Miesto výkonu práce : Študentská ul. č. 3, 

Trenčín. 

 

Hrubá mzda 1030 Eur.  

 

Predpokladaný nástup : 1. marca 2019 

 

Náplň práce : zabezpečovanie flexibilnej starostlivosti o deti, organizačné a administratívne 

činnosti spojené s prevádzkou univerzitného detského kútika, činnosti zamerané na 

udržateľnosť aktivít. 

 

Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady: 

a) dosiahnuté VŠ vzdelanie pedagogického zamerania/psychológie I./II. stupňa alebo 

b) dosiahnuté VŠ vzdelanie v oblasti sociálna práca I./II. stupňa alebo 

c) dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotníctva alebo 

d) dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore pedagogika alebo 

e) dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 ročná prax v oblasti starostlivosti 

o deti so ŠVVP 

f) prax minimálne 6 mesiacov v oblasti vychovávateľstvo alebo v službách starostlivosti o 

deti so ŠVVP – platí pre body a) až d) 

g) absolvovaný kurz prvej pomoci (akreditovaný kurz a/alebo školenie zamerané na prvú 

pomoc poskytovanú deťom, napr. kurz Červeného kríža)  

h) zdravotná spôsobilosť  

i) bezúhonnosť. 
 

Osobnostné predpoklady: 

- vhodné povahové vlastnosti pre prácu s deťmi, 

- schopnosť práce v pracovnom kolektíve, samostatnosť, časová flexibilnosť. 
 

Vítané kompetencie a zručnosti: 

 

- kurz /vzdelanie /certifikácia v oblasti montessori pedagogiky, 

- práca s počítačom na úrovni bežného používateľa, ovládanie MS Office,  

- kurz /vzdelanie /certifikácia/zručnosť  v oblasti detskej fyzioterapie /cvičení/ pohybových 

aktivít  a pod., 

- stredne pokročilá znalosť AJ. 

 

 

 

 



Špecifikácia pracovnej pozície vychovávateľ/ka pre deti so špeciálno-výchovno-vzdelávacími 
potrebami v rámci realizácie projektu "Detský kútik pri Trenčianskej univerzite" 

 

 

Požadované podklady v prípade záujmu o zamestnanie: 

 

- profesijný životopis zameraných na zručnosti, vzdelanie a prax v oblasti starostlivosti 

o deti s referenciami, 

- kópie dokladov o vzdelaní /certifikácie a pod., 

- motivačný list so stručnou víziou osobného vkladu do prevádzky univerzitného detského 

kútika. 
 

Uvedené podklady písomne zašlite do 8.2.2019 na adresu:  

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne   

Oddelenie personalistiky a miezd  

Študentská 2  

911 50 Trenčín  
 

Pre bližšie info prosím kontaktujte : Tomáš Hanulík, projektový manažér na TnUAD, 

tomas.hanulik@tnuni.sk , 0905 791 352 

mailto:tomas.hanulik@tnuni.sk

