
     

Národný projekt „Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu 

opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí“ 
                                                                                                              ITMS kód 27120130556                                                                

                              Vyhlásenie výberového konania       
na obsadenie voľných pracovných miest  pri výkone práce vo verejnom 

záujme  
 

 

 

Názov služobného úradu: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 

Bratislava; 

Zastúpený:  Ing. Mariánom Valentovičom, generálnym riaditeľom a vedúcim služobného úradu; 

 

Výberové konanie č.: 2015/04 

 

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: 2 miesta, doba určitá do 30.11.2015 

Organizačný útvar: Odbor sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately, Úrad PSVaR Piešťany - 1 miesto; Odbor sociálnych vecí a rodiny, Úsek 

sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Pracovisko Hlohovec  

- 1 miesto 

Miesto výkonu práce: Ústredie PSVaR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, 

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany - 1 miesto,  Ústredie PSVaR, Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Piešťany, Pracovisko Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec - 1 miesto. 

 

Hlavné úlohy: Poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských 

služieb, poradenstvo vo veci efektívneho hospodárenia s financiami. Poskytovanie pomoci pri 

riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch 

a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských 

postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.  

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA: 

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

 

Prax: nevyžaduje 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, facilitačné zručnosti, empatia, 

zdravá sebareflexia, 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 zákonov, najmä  zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálno -

právnej 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 v znení neskorších predpisov, Dohovoru 

o právach dieťaťa, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. zákon 

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

Znalosť  metód  a prístupov  v sociálnej práci, orientácia v procese rodinnej dynamiky. 

 

Jazykové znalosti:         nevyžadujú sa 

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

Iné znalosti:                   vodičský preukaz skupiny B – aktívny vodič 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Kontaktná osoba:      Ing. Eva Chudá 

Telefón:       033 / 2441 121 

E-mail:       eva.chuda@upsvr.gov.sk 

 

Adresa úradu PSVaR: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany 

                                        Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany 

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

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

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

    vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

c) kópiu z výpisu 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), 

o štátnom občianstve SR alebo iného členského  štátnu, ktorý je zmluvnou stranou  Dohody 

o Európskom  hospodárskom  priestore alebo o štátnom občianstve Švajčiarskej konfederácie, 

o ovládaní štátneho jazyka, o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o zdravotnej 

spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, 

f) súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov na účely  výberu. 

 

 

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými 

dokladmi je do 03. Jún 2015.  

Na obálke a v žiadosti uveďte: Výberové konanie č. 2015/04.  

V určenom termíne ich zasielajte poštou na adresu úradu alebo osobne do podateľne úradu. 

Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači 

pozvaní na osobný pohovor. 

 

 

 

 

      ----------------------------------------------------------- 
Ing. Marián Valentovič                               

                                     generálny riaditeľ /vedúci služobného úradu      

      v.z. PhDr. Zuzana Komárková 

       riaditeľka ÚPSVaR Piešťany              
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