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                          Vyhlásenie výberového konania VK  č.  2014/5 /42 
 
 
Kraj : Košický       

Služobný úrad: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 
 
Číslo výberového konania: VK č.2014/5/42 
Názov pozície:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného 
projektu s názvom „ Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu 
opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ 
Počet voľných miest : 1 miesto ( doba určitá  do 30.11.2015) 
Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie štátnych sociálnych dávok 
Miesto výkonu práce:  Michalovce 
Hlavné úlohy :  
 Základom pracovnej náplne je poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných 
poradenských služieb. Preverovanie účelnosti a adresnosti využívania štátnych sociálnych 
dávok. Sociálna práca v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí klienta. Spolupráca 
s osobitným príjemcom pri sledovaní účelného nakladania s finančnými prostriedkami 
smerom k príjemcovi dávok. Overovanie skutočností rozhodujúcich pre vznik a trvanie 
nároku na dávky. 
 
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA :  
 
Požadované vzdelanie zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie I.  stupňa v odbore sociálna 
práca 
Prax :  Výhodou je prax v oblasti sociálnej práce.   
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 :   

znalosť zákona č.600/203 Z.z. o prídavku na dieťa, zákona č.571/2009 Z. z. o rodičovskom 
príspevku, zákona č.383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac 



súčasne narodených detí, zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa,zákona 
č.627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa,zákona 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona  č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych 
vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme.  Znalosť metód a prístupov v sociálnej práci. 
Jazykové znalosti : nevyžadujú sa 
Počítačové znalosti:  MS Office ( WORD,Excel,Powerpoint),Microsoft Outlook,Internet 
Iné znalosti : vodičský preukaz skup.B 
 
Kontakt pre poskytnutie informácií: Mgr. Renáta Vašková 
Telefón: 056/2440120, e- mail: renata.vaskova@upsvr.gov.sk 
Adresa: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce 
 
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a) písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania 
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské 
vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca, 

c) kópiu výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace, 
d) profesijný štruktúrovaný životopis, 
e)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) 

až d), 
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely 

výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o  ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Termín a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:  
Žiadosť  spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné predložiť do  8.8.2014  na 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce,  Osobný úrad,  Saleziánov č. 1,  071 01 
Michalovce s  označením čísla výberového konania VK č. 2014/5/42 na obálke a žiadosti 
o zaradenie do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. 
Po tomto termíne budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky pozvaní na výberové konanie. 

 
Dátum zverejnenia : 23.7.2014 
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