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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE 

VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA 

 

Číslo výberového konania:  VK/1/2020/ NP Efektivita II 

Názov a sídlo zamestnávateľa: 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

 

Názov pozície: terénny sociálny pracovník (sociálny pracovník) - zamestnanec pri výkone 

práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom “Podpora rozvoja sociálnej 

práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny“ v rámci operačného 

programu ľudské zdroje. 

 

Počet voľných miest: 1 miesto, doba určitá do 30.11.2020  

                                        Predpokladaný nástup od  01.02.2020 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 2942/60A, 

901 01  Malacky 

Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, odbor sociálnych vecí 

a rodiny, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   

Platová trieda: 7, funkčný plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Hlavné úlohy: Poskytovanie pomoci a odbornej podpory pri riešení krízových situácií, 

problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch 

a v širšom sociálnom a pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane 

preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom, rodinou alebo skupinou. 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna 

práca. 

Prax: v sociálnej oblasti vítaná 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: flexibilita a otvorenosť pre prácu 

v špecifických podmienkach, zvládanie stresu a záťažových situácií, schopnosť efektívnej 

komunikácie s klientelou a participujúcimi inštitúciami, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie, 

podporné, empatické a asertívne vystupovanie, schopnosť systematicky si organizovať prácu. 

Uchádzač o pozíciu by mal byť citlivý na kultúrne špecifiká prostredia, v ktorom sa klient 

pohybuje a pristupovať k nim s rešpektom. 

 

Požadované odborné znalosti: Znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
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predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,  znalosť metód a prístupov v sociálnej práci. 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Outlook Express, Internet. 

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky 

Záhorácka 2942/60A, 901 01  Malacky   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Dagmar Chabadová 

Telefón:  034/2444 120 

E-mail: dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového 

konania, 

b) motivačný list, 

c) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúceho vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca, 

d) kópiu vodičského preukazu skupiny B, 

e) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte europass alebo jeho ekvivalent, 

f) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) 

až e), 
h) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 15.01.2020. 

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi 

v určenom termíne zasielajte na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, 

Záhorácka 2942/60A, 901 01  Malacky alebo e-mailom. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto 

termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mailový 

kontakt uveďte vo svojej žiadosti. 

 

 

 
 


