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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov 

Číslo výberového konania: VK  č. 2019/9/39 

Funkcia:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme -  odborný poradca v rámci Národného 

projektu Cesta na trh práce 

 

Počet voľných miest:  1  (doba určitá počas realizácie NP) 

 

Organizačný útvar: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, odbor služieb zamestnanosti, 

oddelenie poradenstva a vzdelávania  

Miesto výkonu práce: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, pracovisko Sabinov, Námestie 

slobody 87, 083 01 Sabinov 

Platová trieda: 7,  funkčný plat je 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 individuálnych a skupinových poradenských služieb pre uchádzača 

o zamestnanie, 

- zhodnotenie schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa 

vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, 

- spolupráca s vecne príslušnými útvarmi úradu a dodržiavanie usmernení a pokynov, 

- vedenie spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním poradenských služieb,  

- príprava relevantných podkladov pre monitoring a vyhodnotenia, štatistiky, 

- plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadených.  

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa, výhodou je vzdelanie v oblasti psychológie, 

sociálnej práce, kariérového poradenstva, andragogiky a príbuzných odborov  

 

Prax v oblasti a počet rokov praxe:  
Výhodou je dosiahnutá prax v nasledovných oblastiach: 

- Kariérové poradenstvo 

- Psychológia 

- Odborné poradenské služby 

- Sprostredkovateľské a informačno-poradenské služby 

- Sociálne poradenstvo a sociálna práca 

- Nábor a výber zamestnancov 

- Vzdelávanie 

- Rozvoj ľudských zdrojov 

- Lektorská činnosť v oblasti mäkkých zručností 
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Počítačové a iné znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Outlook, Microsoft Powerpoint, Internet. 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: adaptabilita a flexibilita, schopnosť tímovej 

spolupráce, komunikatívnosť, angažovanosť, profesionalita a motivačné činitele, schopnosť a vôľa sa 

učiť a ďalej sa vzdelávať, analytické a koncepčné myslenie, schopnosť zvládať stres a záťaž. 

Požadované odborné znalosti: znalosť zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, znalosť základných princípov 

poradenskej činnosti 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jozefína Šebová, PhDr. Jana Babušáková   

Telefón: 051/2440120, 051/2440121 

E-mail: jozefina.sebova@upsvr.gov.sk, jana.babusakova@upsvr.gov.sk 

 

Adresa úradu: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri 

výkone práce vo verejnom záujme: 

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

 motivačný list;  

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom požadovanom 

dosiahnutom vzdelaní;  

 profesijný štruktúrovaný životopis;  

 písomné  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; 

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a 

profesijnom štruktúrovanom životopise;  

 písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu; 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými 

požadovanými dokladmi je od 8.11.2019 do 20.11.2019. 
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V určenom termíne požadované doklady doručte na adresu: Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, osobne na Osobný úrad alebo do podateľne úradu  

alebo e-mailom na e-mailové adresy, ktoré sú uvedené v texte Kontakt pre poskytnutie informácií. 

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

doklady zaslané e-mailom  je potrebné  doručiť písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového 

konania (pred jeho začatím). 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. 


