
      

 

 

                                                         

 
 

 

Milí priatelia,  

 

Sedím v kresle a je mi dobre .  Pre upresnenie 

v kancelárii, ako podmaz znie Compay Segundo Buena 

Vista Social Club, radiátor temperuje miestnosť... pohľad 

z okna:  jarný slnečný deň...  môžem písať tento úvodník.  

Zamýšľam sa – koľko milosti, dobra sa mi dnes dostalo, 

bezpečná cesta autom do práce, ráno masáž bolestivého 

chrbta, raňajky, káva . Všetky deti sú v poriadku, 

zdravé, sú v škole, poobede pôjdu na záujmové krúžky. 

Včera sa našli „stratené lyže a lyžiarky“ , triedili sme 

veci, videla som naše nové charitné video... Koľko 

dôvodov na vďačnosť! Vnímam starostlivosť o nás, pomoc, 

žijeme v prostredí kde máme zabezpečené všetko 

potrebné pre život. A niekedy aj naviac. Teším sa, že 

môžeme riešiť iba „bežné problémy“, nie otázku prežitia, 

byť na úteku a pod. Vnímam Božiu ochranu a pomoc. 

Chválim Ho za to a ďakujem. Veľa dostávame, dávame 

dosť? Sme dostatočne pozorní a milosrdní voči ľuďom, 

ktorí ku nám prichádzajú? Nemyslím teraz len tých, ktorí 

sú nám zverení, ale tí, ktorí sú núdzni v našom okolí, susedia, známi... V tomto mimoriadnom 

Svätom roku milosrdenstva sme vyzvaní odpovedať skutkami lásky.  Nie je jednoduché nasledovať 

túto výzvu. 

Katechizmus katolíckej cirkvi definuje:  Boh je všemohúci Otec. Jeho otcovstvo a jeho moc 

sa navzájom objasňujú. Svoju otcovskú všemohúcnosť prejavuje totiž tým, ako sa stará o to, čo 

potrebujeme; ďalej tým, že nás prijíma za adoptívne deti; a napokon svojím nekonečným 

milosrdenstvom, lebo najväčšmi prejavuje svoju moc, keď slobodne odpúšťa hriechy.  

Buďme aj my takí, akí je náš nebeský Otec!  Prajem vám chvíle stíšenia, uvažovania a chvíle 

vnútorného šťastia služby núdznym počas  Svätého roku milosrdenstva! 

 

Mgr. Helena Stašáková 
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Odpustenie 
 

Určite každý už niekedy povedal niečo, čo sa druhého dotklo, alebo urobil niečo, čím 

druhej osobe ublížil. Možno nie naschvál, možno len z neopatrnosti alebo momentálnej 

sebeckosti. A určite každý vie, aký úžasný  je to pocit, keď nám dotknutá osoba povie, že nám 

odpúšťa. Človek sa hneď cíti o poznanie ľahší a šťastnejší. Čo však cítime vtedy, keď sme my 

tými, ktorým sa stala krivda? Ako ľahko dokážeme odpustiť? 

Odpustiť niekomu, kto nám ublížil nie je vôbec ľahké. No napriek tomu by sme sa umeniu 

odpúšťať mali učiť každý deň. Nie pre dobre toho, kto nám ublížil a teraz chce naše odpustenie, 

nie preto, aby sa oni cítili lepšie. Preto, aby sme sa my sami odbremenili od negatívnych pocitov, 

ktoré máme voči druhému, ako napríklad hnev, pomstychtivosť či dokonca nenávisť. To všetko sú 

pocity, ktoré nás držia späť, nedovolia nám napredovať v živote. Neustále nám pripomínajú staré 

bolesti a trápenia. Koľkokrát sa v živote stretávame s konfliktami medzi členmi rodiny či susedmi, 

ktoré trvajú už niekoľko rokov. Často už sa ani presne nevie, ako tieto konflikty vôbec vznikli. 

Mohla to byť úplná maličkosť, ktorá postupom času prerástla do neuveriteľných rozmerov vďaka 

tomu, že ani jedna strana nebola schopná odpustiť, naopak nachádzala stále ďalšie a ďalšie, často 

malicherné, dôvody, prečo pokračovať v sporoch.  

Tieto konflikty a negatívne emócie neprospievajú ani nášmu zdraviu. Pri dlhodobom 

prežívaní hnevu či nenávisti sa môžu vyskytnúť rôzne vážne zdravotné problémy. Veď už len pri 

každodenných konfliktoch sa nám zvyšuje tlak, nespíme, máme problémy s trávením a pod. 

Naopak odpustenie je akoby odrazovým mostíkom pre náš rozvoj a rast ako človeka. Dodáva nám 

pocit pokoja a zmierenia so sebou samým. Umožňuje nám utužovať vzťahy s druhými, najmä ak 

ide o blízku osobu, ktorá nám ublížila. Ak je jej ľútosť úprimná, odpustenie nás môže neuveriteľne 

zblížiť a posilniť náš vzťah.  

Možno najťažšie, a zároveň najúžasnejšie, čo môžeme urobiť, je odpustiť niekomu, kto 

nás o odpustenie ani nežiada, ani neprejavuje ľútosť nad tým, čo urobil. Nájsť v sebe odpustenie 

v takomto prípade je neuveriteľne zložité. Ak však chceme vyriešiť náš konflikt s danou osobou, 

niekedy musíme prehltnúť našu hrdosť a urobiť ten prvý krok k zmiereniu. Keď prídeme za 

osobou, ktorá nám ublížila a my ju požiadame o odpustenie, môže u nej prísť k veľmi silnému 

vnútornému pohnutiu. Môže si uvedomiť, aké nezmyselné je udržiavať nevraživosť voči druhému, 

ktorý je natoľko vyrovnaný sám so sebou, že dokáže žiadať o odpustenie toho, kto mu ublížil.  

Je však potrebné rozlišovať medzi odpustením a mylným ospravedlňovaním toho, čo sa nás 

dotklo. Odpustiť neznamená, že zabudneme. Taktiež to neznamená, že tým vyjadrujeme súhlas, 

aby sa nami nežiaduce správanie opakovalo. Ak nám niekto opakovane a vedome ubližuje, málokto 

v sebe nájde dostatok sily, aby odpustil. Nie nadarmo sa hovorí, že „robiť chyby je ľudské, no 

odpúšťať božské“.     

 

 

Mgr. Kristína Anettová 

Psychológ Dchd 



 

 

 

 

 

 

 

Mesiac december sa v našom detskom domove ako po iné roky  niesol v duchu  príprav  

slávenia Vianoc. Deti písali listy Ježiškovi, vyrábali vianočné pozdravy, drobné darčeky, ktorými sme 

potom obdarovali našich charitných priateľov. Pod 

vedením tety Terezky nacvičovali program s tematikou sv. 

Rodiny a Betlehema. 

 Dva živé vianočné stromčeky nám darovali dobrí 

ľudia zo Štátnych lesov OZ Považská Bystrica. V DCHD už 

tradične vyzdobujeme jeden v spoločných priestoroch, kde 

nosí darčeky Ježiško. Tento stromček je pestrý, ligotavý 

a sú na ňom farebné svetielka. Jeden vianočných stromček 

máme umiestnený pri vchode do budovy a je ozdobený 

vlastnoručne vyrobenými ozdobami, v tomto roku červenej 

farby. 

Na Vianoce sa deti veľmi tešia. Slávenie Štedrej večere je 

vždy radostné, plnej očakávania prekvapenia pod stromčekom.  

Týmto slávnostným dňom spoločného stretnutia bol  

21. december 2015. V priestoroch tretej strany, ako familiárne 

voláme priestor mladých dospelých, sme v zlatej farbe vyzdobili 

stôl s 44 stoličkami. Presne toľko nás bolo – detí, mladých 

dospelých, zamestnancov, súčasných i bývalých a hostí. Štedrá 

večera začala príhovorom p. vedúcej a modlitbou poďakovanie 

za všetko dobro ktoré 

sme dostali počas roka. 

Medový krížik na čelo 

nám pripomína, aby sme 

dobro ďalej rozdávali 

a boli sladkí a dobrí počas celého roka. Sviatočné menu 

začínalo oblátkou s medom, kapustnicou s plnenými 

 posúchmi,  nechýbala ryba a tradičný zemiakový šalát. 

Všetkým nám chutilo a tešili sme sa na pantomimické 

predstavenie detí vo farebných kostýmoch. Slávnosť sme 

ukončili ďakovnou modlitbou.   

Na stromčeku zazvonil zvonec a deti sa rozutekali k stromčeku...  pod ktorým si našli veľa 

darčekov . Bolo veľa, veselosti, kriku a rozbaľovania... deti sa veľmi tešili, z darčekov mali radosť. 

Pre deti je to začiatok vianočného obdobia, nasledovali prázdniny a deti odišli domov, niektoré 

zostali v DeD.  

            Aby boli Vianoce čoskoro!  
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Štedrá večera 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu 

(vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme 

oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení 

do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť 

znovuzrodenia skrze vodu v slove.“  

/Katechizmus Katolíckej cirkvi/   

 

 

 

Pondelok 22. február 2016 bol 

v našom Detskom charitnom dome 

mimoriadnym dňom. Stanka, Editka, Paľko 

a Ondřej prijali sviatosť krstu vo farskom 

kostole Návštevy Panny Márie v Považskej 

Bystrici. Krstom boli včlenení do Krista, 

a preto sú právom poctení menom 

kresťan. Slávnostnej sv. omše sa 

zúčastnili okrem ostatných detí aj rodičia, 

mladší súrodenci, krstní rodičia 

a zamestnanci. Po skončení sv. omše bolo 

pre všetkých pripravené pohostenie 

a torta.  

 

 

Prajeme novým kresťanom, 

aby zapálené svetlo jasne svietilo 

v ich dušiach a osvecovalo iných 

počas celého života.  
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Sviatosť krstu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Myslím si, že biblický príbeh o Aramejčanovi Námanovi, ktorý 
na radu otrokyne svojej manželky prichádza do Izraela za 
Božím mužom Elizeom, aby ho uzdravil od malomocenstva, je 
nám pomerne známy. Čítame, že vojvodca Náman mal najväčší 
problém s tým, že ako liek mu prorok ponúkol kúpeľ v 
„obyčajnej“ rieke Jordán. S prchkosťou vyjadruje toto svoje 
sklamanie. “Nazdával som sa, že naisto vyjde ku mne a bude 
vzývať meno Pána, svojho Boha, rukou sa dotkne miesta a 
odstráni malomocenstvo. Nie sú rieky Damasku Abana a Farfar 
lepšie ako všetky rieky Izraela?!” (2 Kr 5, 11-12) Ale uzdravenie 
napokon získal vďaka svojej schopnosti počúvať radu.“Keby 
prorok žiadal od teba veľkú vec, neurobil by si to? O čo skôr, 
keď ti povedal: Okúp sa a budeš čistý!” (2 Kr 5, 13) Napokon sa 
v Jordáne okúpe a prostredníctvom tejto vody získava 
uzdravenie. Je mu jasné, že to nie je zásluhou „obyčajnej 
vody“, ale že ide o zásah Boha Izraela. “Teraz viem; že na 
celej zemi niet Boha, iba v Izraeli.” (2 Kr 5, 15) Toho Boha, 
ktorý si poslúži aj takýmito obyčajnými vecami. 
 

don Jozef Ragula SDB 
 

 

 

 

V piatok 11. marca 2016 si zamestnanci DCHD 

Považská Bystrica pri príležitosti mimoriadneho 

Svätého roku milosrdenstva vykonali krátku púť 

k Svätej bráne vo Farskom kostole sv. apoštola 

Jakuba Staršieho v Dubnici nad Váhom. Na znak 

hlbokej túžby po obrátení a dosiahnutí odpustkov 

spoločne pristúpili k sviatosti zmierenia. Svätú omšu 

celebroval otec Jozef Ragula svb. Prijatím 

Najsvätejšej eucharistie, modlitbami a reflexiou nad 

milosrdenstvom na týchto svätých miestach hľadali 

cestu obrátenia. Pri eucharistickom prameni  

načerpali posilnenie  pre službu  lásky a prijatia.  
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Púť zamestnancov k  Svätej bráne 

  

   

     

       

http://d.websupport.sk/saldub.sk/wp-content/uploads/2016/03/P1570349.jpg
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Na Orave dobre, na Orave zdravo! 
 

 

 

 

  

Pre deti a zamestnancov DCHD PB  bol týždeň 

na Orave, v Habovke časom oddychu a zábavy.  Prvé 

marcové dni trávili v krásnom prostredí Západných 

Tatier – v Roháčoch. Okrem lyžovania, lopatovania  

v lyžiarskom stredisku Zverovka – Spálená sa 

prázdninujúci tešili kúpaniu v Termálnom kúpalisku 

Oravice. Výborná strava „ako od maminky“,   

ubytovanie v penzióne Rybka v Habovke, umocnilo 

vydarený prázdninový pobyt.    Deti zlepšili svoje 

lyžiarske a plavecké zručnosti, nočná hra detí, 

strašidielka – chrastidielka prispeli k dobrej nálade 

všetkých! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okolo slávnostne prestretého stola sme sa my - deti, mladí dospelí a zamestnanci 

DCHD, stretli v utorok 22. marca 2016 o 16,00 hod. Pozvanie prijali tiež naši milí hostia, 

priatelia Charity. Zelená farba, symbol zeleného štvrtku, čiernobiele oblečenie a slávnostne 

prestretý stôl  podporili atmosféru očakávania.  V úvode sme sa započúvali do textov Starého 

a Nového zákona, nasledovala spoločná modlitba, prosby za charitné diela a za nás.  

Výnimočné boli i židovské piesne a hudba. Všetci sme sa tešili na tradičné židovské jedlá, 

ktoré sme si spoločne pripravili. Sladká maškrta v závere – uspokojila i ten najmlsnejší detský 

jazýček. Deti si s tetou Margarétkou nacvičili tanečné predstavenie na melódiu Leonarda 

Cohena – Hallelujah.  

 Charitná SEDEROVA VEČERA bola spoločnou prípravou na prežívanie dní sviatkov 

Veľkej noci a prispela k budovaniu spoločenstva nášho detského domova. 
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Sederova večera – Veľkonočné stretnutie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spoznávame našich zamestnancov... 
 

 

Teta  Katka      

          
1. Na akej pracovnej pozícii pracujete ?   

Pracujem na pozícii  vedúca výchovy, samostatný vychovávateľ 

a tiež som garantom zariadenia.  

2. Ako dlho pracujete v Charite ?  

13 rokov,  nastúpila som   1.3.2003    

3. Kde ste pracovali pred nastúpením do Charity ? 
Zastupovala som  ekonómku v PVOD Horal, ako administratívna pracovníčka.  Do Charity som išla 

iba dočasne, na skúšku,  a zostala som tu. 

4. Máte rada svoju prácu ? 

Mám ju rada,  keby som ju nemala rada, hľadala by som si inú prácu, v tento práci musíš byť 

rada, inak to nemôžeš robiť,  možno aj môžeš...  

5. Čo vám dáva práca v charite  ? 
Naplnenie, mám rada deti, rozumiem si s ľuďmi, našla som si tu kamarátky,  blízkych ľudí.     

6. Môžete sa v krátkosti charakterizovať... 
Mám veselú povahu, mám rada smiech a dobrú náladu, som zvyčajne optimisticky naladená.   

7. Čím ste chceli byť ako dieťa ? 
Zdravotná sestra, držalo ma to dlho, dlho, nezobrali ma do školy,  to bol môj sen, byť zdravotná 

sestrička.  

8. Mali ste niečo zlomené ? 
Nemala som žiadnu zlomeninu  /môj manžel futbalista, mal zlomené aj za mňa/. 

9. Máte rada... 
Mám rada teplo, spánok, rada chodím na huby do lesa,  tiež čučoriedky zberať.  Neznášam zimu, 

nemám rada zimné športy.   

10. Čo vás hnevá ? 
Neporiadok, ľudská hlúposť, závisť.  

11. Čo vás teší ? 
Školské úspechy detí, všetky úspechy detí, keď chutí upečený koláč, dobre uvarené jedlo, keď 

hosťom chutí.  

12. Jeden z najkrajších momentov v živote, na ktorý si spomínate ...  
Keď sa mi narodila dcéra, nezabudnuteľný zážitok,  chvíle veľkého šťastia.  

13. Aké sú vaše záľuby, koníčky ? 
Pečenie, varenie, pletenie, upratovanie, chodím rada do kina. 
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14. Ako oddychujete  ? 
Oddýchnem si pri prácach v domácnosti, pri mori – v lete najväčší oddych, odísť z domu preč. 

15. Obľúbené jedlo ... 
Zjem všetko čo je z mäsa, nemám jedno obľúbené jedlo, chutí mi  všetko mäsové  

16. Obľúbená kniha... 
Nečítam knihy, iba pri štúdiu odborné knihy, učebnice – to  musí byť. Nemám doma knižnicu, 

pozerám televíziu, informácie získavam z internetu.  

17. Rada počúvam ... 
Ľudovky, Luciu Bílu, Kolárovcov. 

18. Na opustený ostrov by som si so sebou zobrala ... 
Rodinu a čabajskú klobásu     

19.  Keď mám voľný deň tak ... 
Neoddychujem, neležím, skôr som aktívna, vybavujem si niečo, využívam naplno voľný deň, 

pracujem. 

20. Prezradíte nejaké tajomstvo o sebe  ? 
Keď som bola dieťa, tak som si rada vystrelila /aj zo vzduchovky/. 

21. Prezradíte veselú príhodu z detského domova ? 
Nezabudnuteľnou zostane príhoda z Bratislavy, kde sme boli počas letných prázdnín s deťmi na 

týždenný pobyt... to je top... . Náš 5 ročný chlapec – autista - mal zažívacie ťažkosti, bolelo ho 

bruško, práve sme sa prechádzali po Hviezdoslavovom námestí, kedy ho kolegyňa prebalila 

v reštaurácii prvýkrát. Potešili sme sa úľave z ťažkostí a predpokladali sme, že naša prechádzka 

starým mestom bude nerušene pokračovať. Prešli sme Most SNP s plánom návštevy vyhliadky 

Bratislavy nad kaviarňou. Schádzajúc po schodoch k výťahu... sme zacítili zvláštny smrad, hm... 

tí turisti sú ale nevychovaní, hovorili sme si... to je ale smrad ... ale keď už posledný zo 

skupiny videl tmavé mapy na schodoch... spozorneli sme a prišli na to, že to problém máme 

my... toľko hnedého „šťastia“... tieklo do topánok, ponožiek, pod nohavice... po schodoch. Po 

nehode sme museli zastaviť turistov na schodisku... a obchádzkou ich smerovať k inému 

schodisku... Nohavice boli nepoužiteľné, nevyprateľné... ani v Dunaji... skončili v koši... 

na očistenie sme použili fľašu minerálky a všetko, čo sme poruke mali... ešte aj na vyhliadke sa 

šírila neprehliadnuteľná „vôňa“ v našom okolí... Brušné ťažkosti boli preč... na tvári zostal 

úsmev nielen chlapcovi, ale aj nám.  V prehliadke mesta sme mohli pokračovať...  

22. Vtip na ktorom ste sa v poslednej dobe zasmiala... 
Horoskop na zajtra. Zajtra vás budú všetci chváliť, nosiť na rukách a zahŕňať kvetinami. Pohreb 

je už taký...  

 

 

Ďakujeme za rozhovor! 
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V decembri sa naša domovácka  rodina 

rozrástla o sučku, meno ktorej vybrali deti v ankete, 

kde najviac hlasov získalo meno LARA. Je to veľká 

„šmajchlovníčka“. Teší sa z príchodu detí a víta ich 

vyskakovaním. Jej novým príbytkom sa stala 

prechodová chodba v chladných dňoch, kým zmocnela 

a aj podrástla. Dnes pobýva už na dvore,  stráži dobre a 

hlasným štekaním víta návštevníkov.  

Kŕmenie, čistenie a venčenie majú na starosti 

deti  pod odborným dozorom t. Kristínky.   

 

 

 

 

 

 

 

V období od 1. februára do 31. júla 2016 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou 

dobrovoľníckej služby Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Považskej Bystrici nastúpili do 

Detského charitného domu Považská Bystrica – Mgr. Iveta Augustínová, Alena Rišová, Jana Santusová 

a Gabriela Slaninková.   

Aktivity našich dobrovolníčiek: 

- pomocné činnosti v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mladých dospelých, 

- asistencia na dennej službe hlavnému vychovávateľovi, pomoc deťom pri zvládaní 

samoobslužných činnosti, 

- doprovod detí do školy a späť. 
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Nový prírastok - LARA     

 

       

    

Dobrovoľnícka činnosť v DCHD 

 



 

 

 

 

 

 

Detský charitný dom Považská Bystrica  

ponúka voľné pracovné miesto: 
 

 

Kraj: Trenčiansky, Žilinský 

Názov pracovnej pozície: Vychovávateľ /Samostatný vychovávateľ/ 

Počet voľných miest: 1  

Miesto výkonu práce: Detský charitný dom Považská Bystrica, SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica 

Typ pracovného úväzku: plný 

 

Hlavné úlohy:  

- výchovno-vzdelávacia činnosť detí v rámci samostatnej skupiny, 

- vypracovanie a vyhodnocovanie mesačných individuálnych  plánov  rozvoja osobnosti 

dieťaťa, 

- poznať pedagogické zásady, prostriedky a metódy, vhodne ich využívať, 

- pomáhať deťom v príprave na vyučovanie, spolupracovať s učiteľmi a ďalšími odborníkmi, 

- rozvíjanie tvorivých schopností detí a mladých dospelých v čase mimo vyučovania v oblasti 

využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied, vrátane vypracúvania 

programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

- vychovávať deti pre hodnoty v duchu kresťanstva vlastným príkladom, 

- dodržiavanie interných predpisov DCHD. 

 

Termín nástupu: 01. 07.  2016 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Kvalifikačné predpoklady: 

- špeciálna pedagogika pre vychovávateľov s vysokoškolským vzdelaním /I. st. Bc., II. St.  

Mgr./ v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov pre uvedenú pozíciu.  

 

Jazykové znalosti: Anglický/nemecký jazyk  

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: 

Práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, 

pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu, trestná bezúhonnosť,  

morálna zodpovednosť, vyznávanie kresťanských hodnôt. 

 

Požadované odborné znalosti:  

Znalosť Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:  

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  

Mgr. Helena Stašáková - vedúca zariadenia DCHD Považská Bystrica 

Telefón: 0917 34 69 75 

E-mail: dchd.pb@gmail.co  

 

Adresa detského domova:   

Diecézna charita Žilina 

Detský charitný dom Považská Bystrica 

SNP 1451/61 

017 01  Považská Bystrica 

 

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľ: 

a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

c) profesijný štruktúrovaný životopis s fotografiou 

d) motivačný list 

e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia 

vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013  

Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

Termín doručenia žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi: do  15. mája 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% pre nás nie sú iba číslom, ale aj vďaka nim môžeme poskytovať sociálne služby a byť bližšie 

blížnym v núdzi. 

 

NAŠE ÚDAJE: 

Názov: Diecézna charita Žilina 

Sídlo: Predmestská 12, 010 01 Žilina 

Právna forma: účelové zariadenie cirkvi 

IČO: 42065895 

 

Ďakujeme Vám za vašu podporu!  
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