
 
        

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného miesta pri výkone práce vo verejnom záujme  

v Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo 

 

 

Názov zamestnávateľa vrátane jeho sídla: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,  

                                                                         Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

Číslo výberové konanie číslo: VKP 3/2021 

 

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu s názvom 

„Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny“ –  

terénny pracovník pre prácu s plnoletou fyzickou osobou. 

 

Počet voľných pracovných miest: 1 (doba určitá počas realizácie NP, t.j. do 31.05.2022). 

 

Organizačný útvar:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, Odbor sociálnych vecí a rodiny, 

Oddelenie 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.  

 

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo 

                                     Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo 

 

Charakteristika práce: Sociálna práca a poradenstvo pre fyzické osoby pri výkone opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Rámcový opis pracovných činností:  

 samostatná terénna práca zameraná na zhromažďovanie podkladov k zhodnocovaniu životnej 

situácie plnoletej fyzickej osoby,  

 participácia na tvorbe plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, 

 samostatné plnenie úloh plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou, vrátane samostatného 

výkonu  odborných metód práce na účely zabraňovania vzniku, pretrvávania a opakovania 

sociálno-patologických javov, rozvoja pozitívnych vlastností klienta a prevencie psychických a 

sociálnych patologických javov,  

 poskytovanie pomoci plnoletej fyzickej osobe, a to najmä pri uľahčení návratu do rodiny, 

pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možnosti pokračovať v ďalšej príprave na 

povolanie a pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov, 

 motivácia plnoletej fyzickej osoby k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu 

alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí, 

 spolupráca so subjektmi, ktoré sa podieľajú na pomoci plnoletej fyzickej osobe, pre ktorú sú 

vykonávané opatrenia sociálnej kurately pre plnoletých, 

 administratívne úkony spojené s výkonom činnosti. 

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

 

Požadované vzdelanie uchádzača: : ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa  v študijnom 

odbore: sociálna práca, právo, psychológia, politické vedy, učiteľstvo alebo  pedagogické vedy. 

 

Prax: nevyžaduje sa. Výhodou je angažovanie sa formou dobrovoľníctva v individuálnej a skupinovej 

práce s dospelou osobou prepustenou z výkonu trestu. 



Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, 

Microsoft  PowerPoint, Internet na pokročilej úrovni. 

Iné znalosti: vodičský preukaz skupiny B výhodou 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: flexibilita a otvorenosť pre prácu v špecifických 

podmienkach, angažovanosť pre sociálnu prácu s ohrozenou a dysfunkčnou rodinou, zvládanie stresu a 

záťažových situácií, schopnosť efektívnej komunikácie s rizikovou klientelou a participujúcimi 

inštitúciami, jasné a zrozumiteľné vyjadrovanie, podporné, empatické a asertívne vystupovanie, záujem o 

odborný rast, schopnosť vyjednávania, advokácie záujmov klienta, facilitačné zručnosti, empatia, zdravá 

sebareflexia a altruizmus, vnútorná vyrovnanosť, schopnosť konštruktívne riešiť konfliktné situácie, 

systematicky si organizovať prácu, schopnosť motivovať a získať si pre spoluprácu všetkých členov 

rodiny. 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: 

 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov,  

 metód a prístupov v sociálnej práce, 

 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií:  
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Ing. Jana Jagelková 

Telefón: 043/2445120 

E-mail: jana.jagelkova@upsvr.gov.sk 

 

Adresa služobného úradu:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo 

                                               Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

 písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; 

 motivačný list;  

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

 profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS;  

 písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom 

štruktúrovanom životopise.  

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania je do 09.04.2021 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu služobného úradu alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte 

inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu, dátum podania v podateľni úradu alebo 

dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú uchádzači, ktorí splnili podmienky a ktorí v určenom 

termíne doručili všetky požadované doklady pozvaní na výberové konanie. Svoj telefonický a e-mailový 

kontakt uveďte vo svojej žiadosti.  

 


